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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje devet segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija  

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Elektronski viri 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 
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iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 

zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Elektronski viri je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja elektronskih virov: nakup paketov in licenc 

za samostojne elektronske vire, predplačilo in plačilo elektronskih virov, 

prejem obveznega izvoda elektronskih publikacij, povezavo s portali za 

izposojo e-knjig, vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev 

števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo, prikaz seznama 

knjižnic, dopolnitev podatkov o gradivu z multimedijsko vsebino ter 

preverjanje in izbor izločenega knjižničnega gradiva. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 
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o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva, vračanje gradiva z 

zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, izpis zadolžnice za člana ter prenos 

podatkov iz referenčne baze podatkov o študentih. Za serijske publikacije je 

možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov 

serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, 

je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno 

izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, izposoditi dalje 

to gradivo članom v gostiteljskem oddelku, vrniti gradivo v katerem koli 

oddelku ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih 

izvodih gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri 

izposojenem gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je 

možno poiskati gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke 

in podatke o stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo 

izposojeno, če ni prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih 

kriterijih in jih nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki 

svojim članom zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje 

cenika, evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, 

storniranje poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških 

transakcij. Za člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in 

izpisati opomine. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje vsebine obrazcev za 

opomine, časovnih parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je 

knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, 

nastavitev omejitve števila izposojenih izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, 

obdobja veljavnosti članstva za posamezne kategorije članov, spreminjanje 

naslova spletne strani s kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom 

Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. Knjižnicam je omogočeno tudi izvajanje 

avtomatiziranih postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice (v 

bibliobusu), uporaba RFID-knjigomata in RFID-čitalnika na izposojevalnem 

pultu. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 
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Vsebina priročnika je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika). 
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O NAVODILIH  

Dogovori pri pisanju navodil:  

 

1. Imena oken ter zavihkov in gumbov so izpisana krepko. 

 

Primeri:  

Odpre se okno Povezovanje. 

Kliknemo zavihek MARC. 

Kliknemo gumb Izberi.  

 

2. Krepko so izpisana imena menijev in metod v menijski vrstici. Vedno je 

najprej navedeno ime menija, sledi mu ime metode. Krepko so izpisana tudi 

imena razredov.  

 

Primera:  

Izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.  

Izberemo razred Bibliografski zapis. 

 

3. Krepko in hkrati ležeče so izpisani deli besedila, ki jih želimo poudariti.  

 

Primer:  

Če želimo podatek, ki naj se ne izpisuje v rezultatih iskanja, odstraniti, ga 

označimo pri "Atributi za prikaz rezultatov iskanja" in kliknemo gumb 

Odstrani. 

 

4. Ikone so podane grafično. 

 

Primer:  

Kliknemo ikono .  

 

5. Imena atributov, parametrov in spustnih seznamov so izpisana med 

dvojnimi narekovaji.  
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Primer: 

Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo prikaz, v katerem želimo izpisati 

rezultate iskanja.  

 

6. Vrednosti atributov so izpisane ležeče.  

 

Primer:  

Na ta način poiščemo zapise za publikacije, ki so bile izdane v zbirki Sto 

romanov. 

 

7. Tipke na tipkovnici so ponazorjene v lomljenem oklepaju.  

 

Primeri:  

<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>. 

 

8. Znak plus (+) med imenoma tipk pomeni, da moramo hkrati pritisniti obe 

tipki na tipkovnici.  

 

Primer:  

<Ctrl> + <P> zahteva, da hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> in <P>. To storimo 

tako, da pritisnemo tipko <Ctrl>, jo zadržimo in nato pritisnemo še tipko 

<P>.  

 

9. Oznake in imena polj, podpolj in kod, kot tudi vrednosti indikatorjev so 

izpisani ležeče. Oznaka kode mora biti v narekovajih.  

 

Primer:  

Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo "d" – 

izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka nadomestnega 

zapisa.  

 

10. Predpone, pripone, operatorji (logični in kontekstni) so v priročniku zaradi 

jasnosti zapisani z velikimi črkami, pri delu s programsko opremo pa lahko 

uporabljamo tudi male črke.  

 

Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. (organizacija AND znanj*)/SER ali 

(organizacija and znanj*)/ser.  
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1 UVOD 

COBISS/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS, ki 

podpira vzajemno katalogizacijo v okviru sistema COBISS (Kooperativni 

online bibliografski sistem in servisi). Segment COBISS/Katalogizacija je 

povezan z drugimi programskimi segmenti, kar omogoča, da se isti podatki 

lahko uporabijo za različne namene.  

Za sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije je poleg poznavanja 

programske opreme za katalogizacijo nujno tudi poznavanje formatov 

COMARC in UNIMARC, standardov ISBD ter katalogizacijskih pravil in 

pravil za vsebinsko obdelavo. 

V priročniku so podana natančna navodila za uporabo programske opreme 

COBISS3/Katalogizacija. Priročnik je namenjen katalogizatorjem, ki delajo s 

programsko opremo COBISS. 

Vsebina je razdeljena na 15 poglavij in 12 dodatkov.  

Za uvodom je v drugem poglavju opisan sistem vzajemne katalogizacije. 

V naslednjih treh poglavjih so opisane komponente programske opreme 

COBISS3: vmesnik za katalogizacijo, iskalnik in pregledovalnik. V poglavjih 

šest in sedem sta opisana odložišče zapisov in urejevalnik zapisa, ki tvorita 

vmesnik za katalogizacijo. 

V osmem poglavju so podani splošni napotki v zvezi s katalogizacijo v sistemu 

COBISS. Posebej so opisani tudi postopki pri delu z bibliografskimi zapisi. 

V devetem poglavju so opisani princip katalogizacije z normativno kontrolo, 

posebnosti v delovanju komponent programskega segmenta 

COBISS3/Katalogizacija v razredu Normativni zapis (CONOR) ter postopki 

pri delu z normativnimi zapisi. 

V desetem poglavju so opisane posebnosti, povezane z normativno kontrolo 

predmetnih oznak in posebnosti v delovanju komponent programskega 

segmenta COBISS3/Katalogizacija v razredu Normativni zapis (SGC). 

V enajstem poglavju so opisani začasno shranjeni zapisi. 

V dvanajstem poglavju je opisano delo z bibliografskimi in normativnimi 

zapisi ter zapisi iz baze CORES v brskalniku. 

Trinajsto poglavje vsebuje opis zapisov v več pisavah. 
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Uporabniške nastavitve sledijo v štirinajstem poglavju, povezava segmenta 

COBISS3/Katalogizacija z drugimi segmenti programske opreme COBISS pa v 

zadnjem poglavju priročnika. 

Sledijo dodatki od A do L: 

• iskalni indeksi 

• programske kontrole 

• METADAT 

• seznam bližnjic za izvedbo nekaterih postopkov in metod 

• atributi za prikaz rezultatov iskanja 

• zapisi, prevzeti iz drugih baz podatkov 

• CORES 

• izpisi 

• seznami 

• podatki za nadaljnjo obdelavo 

• bibliografije in seznami predmetnih oznak 

• uporabniški formati za bibliografije 
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2 SISTEM VZAJEMNE KATALOGIZACIJE 

Zasnova online vzajemne katalogizacije je kooperativno zbiranje in 

distribuirana obdelava podatkov, kar omogoča racionalno delitev dela in 

prihranek pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva. Za vsako 

enoto zadošča samo ena obdelava, nakar je zapis preko vzajemne 

(kooperativne) baze podatkov COBIB dostopen online za vse udeležence v 

sistemu. 

Za vzajemno katalogizacijo COBISS je značilna tesna povezava lokalnih baz 

podatkov posameznih knjižnic s COBIB-om. Z uvedbo novega segmenta 

COBISS3/Katalogizacija je ta povezanost še tesnejša. Posodobljen ni samo 

uporabniški vmesnik, ampak tudi sam koncept vzajemne katalogizacije. Vsi 

popravki in dopolnitve bibliografskih zapisov v lokalnih bazah podatkov se 

avtomatsko beležijo tudi v COBIB-u, medtem ko so se v programski opremi 

COBISS2/Katalogizacija vpisovali na zahtevo katalogizatorja. Izjema so 

nekateri podatki, ki se navezujejo na vsebinsko obdelavo. Ob dopolnitvah 

zapisov v lokalni bazi se v COBIB avtomatsko shranijo le predmetne oznake, 

povezane s SGC.  

Baze podatkov vsebujejo bibliografske zapise za različne vrste bibliografskih 

virov (monografske publikacije, serijske publikacije, integrirni viri, članki in 

drugi sestavni deli, neknjižno gradivo, antikvarno gradivo), za potrebe vodenja 

osebnih bibliografij avtorjev pa tudi zapise za izvedena dela. 

Za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS je predpisana enotna 

tipologija dokumentov/del, na podlagi katere se bibliografske enote 

klasificirajo. Vsaki bibliografski enoti se določi tip (izvirni znanstveni članek, 

pregledni znanstveni članek, strokovni članek, znanstvena ali strokovna 

monografija, znanstveni ali strokovni prispevek na konferenci itd.), ki mora 

ustrezati veljavni definiciji. 

COBIB in vse lokalne baze podatkov sodelujočih knjižnic imajo enako 

strukturo bibliografskih zapisov in zbirnih podatkov o zalogi. Lokalne baze 

podatkov vsebujejo poleg teh podatkov tudi enotno strukturirane podrobne 

podatke o zalogi, ki so pomembni za lokalne funkcije knjižnic in prikazovanje 

v sistemu COBISS/OPAC. 

Za izmenjavo podatkov v sistemu COBISS se uporablja format COMARC/B za 

bibliografske podatke in format COMARC/A za normativne podatke, ki 

temeljita na formatu UNIMARC, ter format COMARC/H za podatke o zalogi, 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
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ki ga je razvil IZUM. Za mednarodno izmenjavo bibliografskih podatkov se 

uporabljata formata MARC 21 in UNIMARC. Pri implementaciji odjemalca 

Z39.50 je vgrajena konverzija iz formata MARC 21 v format COMARC, pri 

implementaciji strežnika Z39.50 pa konverzija iz formata COMARC v format 

MARC 21. 

V procesu vzajemne katalogizacije poteka vnos podatkov preko lokalnih baz 

podatkov, istočasno pa se podatki vpišejo tudi v COBIB. Praviloma so strežniki 

locirani pri informacijskem servisu. Ob tem se izvaja online indeksiranje z 

okrog 100 iskalnimi indeksi za bibliografske podatke, normativne podatke in 

podatke o zalogi. 

Katalogizator, ki želi dodati zapis v lokalno bazo podatkov, najprej preveri, ali 

je bibliografski zapis že v COBIB-u. Če je, ga prenese v svojo lokalno bazo 

podatkov in doda podrobne podatke o zalogi. Če zapisa v COBIB-u ni, ga 

kreira, nakar se zapis vpiše v COBIB in v lokalno bazo podatkov. 

V postopku kreiranja zapisa lahko preverimo, ali zapis že obstaja v kateri od 

vzajemnih baz podatkov v okviru COBISS.Net. 

Če ima knjižnični informacijski servis sklenjeno ustrezno pogodbo s centrom 

ISSN v Parizu, se pri kreiranju zapisov za serijske publikacije uporablja 

mednarodna baza podatkov ISSN, ki velja kot najpopolnejši in najbolj 

avtoritativen vir za identifikacijo serijskih publikacij. Iz nje se relevantni 

podatki prenašajo v COBIB in v lokalne baze podatkov. Možno je tudi 

prevzemanje bibliografskih zapisov iz WorldCata preko OCLC-jevega 

strežnika Z39.50 hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov, vendar mora imeti 

tudi v tem primeru knjižnični informacijski servis z OCLC-jem sklenjeno 

ustrezno pogodbo. Zapise je možno prevzemati tudi iz Online kataloga 

Kongresne knjižnice. 

Možne so še retrospektivne konverzije iz strojno čitljivih zapisov, ki jih je 

knjižnica izdelala pred vključitvijo v sistem COBISS, če izpolnjujejo 

minimalne kriterije kakovosti in kompatibilnosti s formatom COMARC. 

Konverzije se praviloma izvajajo samo v lokalnih bazah podatkov. 

Kakovost, enotnost in konsistentnost lokalnih baz podatkov in COBIB-a se 

zagotavljajo na različne načine: z normativno kontrolo, s kontrolo podvojenih 

zapisov, s programskimi kontrolami za formate COMARC, z redakcijo 

zapisov, z globalnimi šifranti za vse standardizirane podatke (npr. države, 

jeziki, UDK), z lokalnimi šifranti za vse podatke, ki so enotni znotraj knjižnice, 

z avtomatskimi števci, s kontrolo enolične identifikacije serijskih publikacij 

itd., predvsem pa tudi s sistematičnim izobraževanjem kreatorjev zapisov, ki 

morajo za to delo pridobiti dovoljenje. 

 

Podpoglavja: 

• Baze podatkov 

• Bibliografski zapisi 

• Normativni zapisi 

• Obnovitveni način dela 

• Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 

• Pooblastila 
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2.1 BAZE PODATKOV 

V sistem vzajemne katalogizacije so vključene: 

• bibliografske baze podatkov 

• normativne baze podatkov 

• arhivske baze podatkov 
 

Vzajemna bibliografska baza podatkov COBIB, lokalne baze podatkov in baza 

podatkov CORES so del vseh sistemov COBISS. 

2.1.1 Bibliografske baze podatkov 

COBIB je vzajemna bibliografska baza podatkov, ki vsebuje bibliografske 

podatke in zbirne podatke o zalogi, dodane iz vseh lokalnih baz podatkov. 

Lokalne baze podatkov so baze podatkov posameznih knjižnic. Vsaka lokalna 

baza podatkov sama zase predstavlja celoto (tj. katalog posamezne knjižnice), v 

odnosu do COBIB-a pa njen del. 

Vnos podatkov o bibliografskih virih poteka v COBIB-u, hkrati pa se zapis 

vpiše tudi v lokalno bazo podatkov. Za isti bibliografski vir se v lokalni bazi 

podatkov in COBIB-u tvori en sam zapis, ki je nato preko COBIB-a na voljo 

vsem knjižnicam v sistemu COBISS. 

CORES je specializirana baza podatkov, ki vsebuje podatke o sedanjih in 

bivših urednikih in drugih osebah ter korporacijah, ki sodelujejo pri nastajanju 

kontinuiranih virov. Za posamezni kontinuirani vir obstaja en zapis, ki vsebuje 

osnovne identifikacijske podatke in podatke o odgovornosti. Baza se ažurira 

sproti, in sicer za potrebe vodenja osebnih bibliografij. 

ELINKS je baza podatkov o internetnih povezavah do elektronskih publikacij. 

Zajema predvsem internetne naslove serijskih publikacij in elektronskih knjig, 

do katerih je omogočen dostop omejenemu številu uporabnikov na osnovi 

različnih pogodb med knjižničnimi konzorciji in ponudniki informacijskih 

servisov, ter internetne naslove drugih elektronskih publikacij. 

2.1.1.1 Tuje bibliografske baze podatkov 

Programska oprema COBISS omogoča prevzemanje zapisov iz drugih 

vzajemnih bibliografskih baz podatkov v mreži COBISS.Net in drugih tujih 

bibliografskih baz (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN).  

COBISS.Net je ime mreže, ki med seboj povezuje avtonomne (nacionalne) 

knjižnične informacijske sisteme COBISS različnih držav in njihove 

informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti. Sporazum o vzpostavitvi mreže 

COBISS.Net in prostem pretoku bibliografskih zapisov, ki se kreirajo v 

avtonomnih knjižničnih informacijskih sistemih Bosne in Hercegovine, Črne 

gore, Makedonije, Slovenije in Srbije, je bil podpisan v Beogradu februarja 

http://www.cobiss.net/cobiss-net_sporazum_si.htm
http://www.cobiss.net/cobiss-net_sporazum_si.htm
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2003, novembra leta 2006 pa je sporazum podpisala tudi Nacionalna knjižnica 

Bolgarije. Po posebni pogodbi med IZUM-om in Akademijo znanosti Albanije 

je bil v začetku decembra 2012 vzpostavljen in v mrežo COBISS.Net vključen  

sistem COBISS.AL, v katerega so se zatem vključile še druge albanske 

knjižnice. 

ISSN je baza podatkov, ki jo vzdržuje Mednarodni ISSN center v Parizu. Vsak 

ISSN, ki je dodeljen serijski publikaciji, se registrira v mednarodni bazi 

podatkov, ki se uradno imenuje Register ISSN, včasih znan kot International 

Serials Data System. Baza podatkov se konstantno dopolnjuje z letnim 

prirastom med 40.000 in 60.000 ISSN-ji, kar ustreza enakemu številu zapisov 

za publikacije. Za oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov ISSN so zadolženi 

nacionalni in regionalni ISSN centri. S posebnimi aranžmaji pa so v sistem 

vključene tudi države, ki formalno niso članice mednarodnega centra. 

Če ima knjižnica sklenjeno pogodbo s ponudnikom baze podatkov, je 

prevzemanje zapisov možno tudi iz svetovnega kataloga WorldCat (OCLC). 

WorldCat je online vzajemni katalog, v katerega je vključeno več kot 10.000 

knjižnic s celega sveta, ki so povezane z OCLC (Online Computer Library 

Center). Katalog vsebuje zapise za vse vrsta gradiva v najrazličnejših jezikih. 

Zapisi, ki so v formatu MARC 21, so narejeni po različnih katalogizacijskih 

pravilih. Pri prevzemanju v COBIB in lokalno bazo podatkov se podatki v 

zapisih konvertirajo v format COMARC/B. 

Online katalog Kongresne knjižnice (Library of Congress Online Catalog) je 

bibliografska baza podatkov Kongresne knjižnice (Library of Congress), ki je 

raziskovalna knjižnica ameriškega kongresa in obenem največja knjižnica na 

svetu. Katalog vsebuje na milijone zapisov za različne vrste gradiva v različnih 

jezikih, predvsem za monografske publikacije, rokopise, fotografije, 

kartografsko gradivo, video in zvočne posnetke. Zapisi so v formatu MARC 21 

in narejeni po anglo-ameriških katalogizacijskih pravilih (AACR). Pri 

prevzemanju v COBIB in lokalno bazo podatkov se podatki v zapisih 

konvertirajo v format COMARC/B. 

2.1.2 Normativne baze podatkov 

Normativne baze podatkov so namenjene normativni kontroli imen, kot so 

imena oseb, imena korporacij, naslovi, predmetne oznake, zemljepisna imena 

itd. Njihovo vključevanje v sisteme COBISS poteka postopoma in na različne 

načine. 

Leta 2003 je bila v COBISS.SI vključena baza podatkov CONOR.SI, v kateri 

so normativni zapisi za osebna imena in imena korporacij, ki se pojavljajo kot 

avtorji v bibliografskih zapisih. Polje za avtorje je možno povezati s 

pripadajočimi normativnimi zapisi.  

V COBISS.SI je bila v letu 2021 vključena tudi normativna kontrola 

predmetnih oznak. V Sloveniji se v ta namen uporablja Splošni geslovnik 

COBISS.SI (SGC). Normativna baza podatkov SGC vsebuje zapise za 

predmetne točke dostopa v slovenščini in angleščini. Osnovo tvorijo zapisi za 

občna, rodbinska in zemljepisna imena. Osnovo za izgradnjo normativne baze 
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podatkov SGC predstavlja prevod datoteke Sears H. W. Wilsona iz leta 2001, v 

kateri so bili zapisi za predmetne točke dostopa iz knjižne izdaje Sears List of 

Subject Headings iz leta 2000. COBISS3/Katalogizacija omogoča tudi 

redakcijo SGC, ki jo opravlja uredniški odbor geslovnika. 

Ob vzpostavitvi sistema vzajemne katalogizacije v Bolgariji sta bili s 

konverzijo poleg lokalne baze podatkov in COBIB-a vzpostavljeni tudi 

normativna baza podatkov za osebna imena in imena korporacij (CONOR.BG) 

ter normativna baza podatkov za predmetne točke dostopa (COSUB.BG). 

Bibliografski zapisi so povezani le z zapisi iz CONOR.BG, z zapisi iz 

COSUB.BG pa ne. 

Normativna kontrola osebnih imen je vzpostavljena tudi v COBISS.SR, 

COBISS.AL in COBISS.KS. 

V Črni Gori imajo normativno bazo podatkov za osebna imena in imena 

korporacij (CONOR.CG), le da tam zaenkrat poteka redakcija normativnih 

zapisov, normativna kontrola pa še ni vzpostavljena. 

V vseh drugih sistemih COBISS v okviru COBISS.Net, kjer zaenkrat še ne 

obstajajo normativne baze podatkov, pa poteka redakcija relevantnih podatkov 

v bibliografskih bazah podatkov. Tako redigirani podatki bodo kasneje služili 

kot osnova za vzpostavitev ustreznih normativnih baz podatkov. 

2.1.2.1 Tuje normativne baze podatkov 

V programski opremi COBISS je omogočeno prevzemanje zapisov iz 

normativne datoteke imen LC/NAF1 – Library of Congress/NACO Authority 

File. 

LC/NAF je normativna datoteka, v kateri je več milijonov normativnih zapisov 

za imena, ki so jih prispevale knjižnice, sodelujoče v programu NACO (Name 

Authority Cooperative Program), enem od mednarodnih programov 

kooperativne katalogizacije PCC (Program for Cooperative Cataloging), ki ga 

usklajuje Kongresna knjižnica (Library of Congress). Datoteka vsebuje zapise 

za imena oseb, korporacij, sestankov in političnoteritorialnih enot ter zapise za 

enotne naslove, naslove knjižnih zbirk in točke dostopa za ime/naslov. 

Datoteka se dopolnjuje večkrat letno, zapisi v njej pa so v formatu MARC 21. 

2.1.3 Arhivske baze podatkov 

Arhivske baze podatkov so namenjene shranjevanju vseh verzij bibliografskih 

in normativnih zapisov. Arhivske baze podatkov se polnijo ob kreiranju, 

ažuriranju ali brisanju zapisov. Vsaka verzija zapisa, ki jo katalogizator shrani 

v bazo podatkov COBIB, CONOR ali SGC, se shrani tudi v arhivsko bazo, kjer 

dobi svojo identifikacijsko številko in prejšnjih verzij ne prekrije.  

V sistemu COBISS.SI je možno za vsak bibliografski zapis iz baze podatkov 

COBIB.SI in za vsak normativni zapis iz baze podatkov CONOR.SI preveriti 

 
1 Datoteka je bila pred tem vključena v sistem COBISS.SI pod imenom LC NAMES. 
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in izpisati vse predhodne verzije zapisa od leta 2007 dalje. Za normativne 

zapise iz baze podatkov SGC pa je možno preveriti in izpisati vse predhodne 

verzije zapisa od aprila 2018 dalje in tudi nekatere starejše verzije, ki so bile 

arhivirane ob večjih spremembah v geslovniku. 



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, marec 2013  2.2-1 

 

2.2 BIBLIOGRAFSKI ZAPISI 

2.2.1 Vnos novega bibliografskega zapisa 

Pred kreiranjem novega bibliografskega zapisa se moramo obvezno prepričati, 

da zapis za isti bibliografski vir še ne obstaja v lokalni bazi podatkov ali 

COBIB-u. Na ta način preprečimo podvajanje zapisov. 

Novokreirani zapis se shrani hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

2.2.2 Urejanje obstoječega bibliografskega 

zapisa 

V segmentu COBISS3/Katalogizacija lahko obstoječi zapis uredimo hkrati v 

COBIB-u in lokalni bazi podatkov ali pa samo v COBIB-u. 

V sistemih COBISS, kjer se je pred uvedbo segmenta COBISS3/Katalogizacija 

uporabljal segment COBISS2/Katalogizacija, je možno v nekaterih primerih 

obstoječi zapis izjemoma urediti le v lokalni bazi podatkov. Na ta način lahko 

po posebnem postopku uredimo le tiste zapise, ki so bili kreirani v 

COBISS2/Katalogizacija in medtem še niso bili redigirani v 

COBISS3/Katalogizacija (gl. pogl. 8.4.2). S stališča učinkovitosti in kakovosti 

sistema COBISS pa je priporočljivo, da obstoječe zapise popravimo oz. 

dopolnimo tudi v COBIB-u in ne le v lokalni bazi podatkov. 

Obstoječi zapis uredimo samo v COBIB-u v primeru, ko gradiva v knjižnici ne 

hranimo, zapisa pa tudi ne želimo prevzeti v lokalno bazo podatkov (gl. pogl. 

8.4.3). 

Obstoječi zapis lahko istočasno ureja le en katalogizator v sistemu. 

V lokalnih bazah podatkov posameznih knjižnic lahko obstajajo zapisi, ki jih ni 

v COBIB-u. To so t. i. lokalni bibliografski zapisi, nastali s konverzijo zapisov 

iz sistema, ki ga je knjižnica uporabljala pred vključitvijo v sistem COBISS. 

Lokalne bibliografske zapise je priporočljivo čim prej prenesti v COBIB (gl. 

pogl. 8.6). 
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2.3 NORMATIVNI ZAPISI 

Normativna kontrola omogoča doslednejšo rabo značnic in predmetnih oznak 

pri katalogizaciji, hkrati pa tudi lažje vzdrževanje obojih v bibliografskih 

zapisih. Temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi. 

Normativni zapisi vsebujejo točke dostopa, ki so enotno določene za uporabo v 

celotnem sistemu vzajemne katalogizacije, in druge podatke, kot so variantne 

točke dostopa, sorodne točke dostopa, opombe itd. Pri katalogizaciji z 

normativno kontrolo je spreminjanje normativnih oblik, dodajanje variantnih 

oblik ali drugih podatkov možno samo v normativnem zapisu. 

Normativna kontrola je vzpostavljena za osebna imena, imena korporacij, ki 

nastopajo kot avtorji v bibliografskih zapisih, in za predmetne oznake. 

Za osebna imena lahko kratke normativne zapise z omejenim naborom polj 

kreirajo vsi katalogizatorji, ki lahko kreirajo bibliografske zapise. Za 

oblikovanje polnih normativnih zapisov za osebna imena ali imena korporacij 

pa potrebujemo posebno pooblastilo. S pooblastilom za kreiranje polnih 

normativnih zapisov lahko za normativni zapis prevzamemo odgovornost in ga 

s tem zaklenemo. Tak zapis lahko kasneje urejajo le katalogizatorji iz 

knjižnice, ki je zapis zaklenila. Postopek uporabimo pri zapisih za osebna 

imena in imena korporacij, ki jih dobro poznamo. 

Redakcijo SGC opravlja izključno uredniški odbor geslovnika, katalogizatorji 

pa lahko prispevajo le predloge za dopolnitve. 

Za usklajevanje bibliografskih baz podatkov z normativno bazo podatkov 

CONOR in SGC skrbi poseben program. Potem ko v normativnem zapisu 

CONOR spremenimo normativno, variantno ali sorodno točko dostopa, oz. v 

normativnem zapisu SGC spremenimo normativno točko dostopa, se polja v 

bibliografskih zapisih programsko spremenijo v COBIB-u, na zahtevo 

posamezne knjižnice pa tudi v lokalni bazi podatkov (gl. pogl. 9.12 in pogl. 

10.5). 
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2.4 OBNOVITVENI NAČIN DELA 

Segment COBISS3/Katalogizacija skrbi za to, da se med vnosom podatkov v 
določenih časovnih intervalih zapis samodejno shrani v datoteko začasno 
shranjenih zapisov. Obnovitveni način dela uporabimo, če pride med 
kreiranjem ali urejanjem zapisa do nepredvidene odpovedi pri delovanju 
programa. Kasneje, ko je delo spet možno, lahko tak zapis v datoteki začasno 
shranjenih zapisov poiščemo, ga do konca uredimo in shranimo. 
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2.5 DOVOLJENJA ZA VZAJEMNO KATALOGIZACIJO 

V sistemu vzajemne katalogizacije lahko sodelujejo knjižničarji, ki so ustrezno 

usposobljeni in obvladajo katalogizacijska pravila, druge bibliografske 

standarde in formate COMARC.  

S spremembo koncepta vzajemne katalogizacije v okolju COBISS3 sovpada 

tudi uvedba novih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo. Poleg dovoljenj za 

vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij, serijskih publikacij in 

člankov, so uvedena še nova dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 

kontinuiranih virov, neknjižnega gradiva in antikvarnega gradiva. 

Kategorije dovoljenj/pooblastil za kreiranje bibliografskih zapisov so 

naslednje:  

• dovoljenje A – pridobljena pooblastila za vzajemno katalogizacijo 

monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za 

izvedena dela 

• dovoljenje B1 – pridobljena pooblastila za vzajemno katalogizacijo 

sestavnih delov 

• dovoljenje B2 – pridobljena pooblastila za vzajemno katalogizacijo 

kontinuiranih virov 

• dovoljenje C – pridobljena pooblastila za vzajemno katalogizacijo 

neknjižnega gradiva 

• dovoljenje D – pridobljena pooblastila za vzajemno katalogizacijo 

antikvarnega gradiva  

Vsa navedena dovoljenja vključujejo tudi pooblastila za prevzemanje zapisov 

iz formata MARC 21 (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat) in 

pooblastila za redakcijo zapisov v COBIB. 

Katalogizatorji, ki zapise samo prevzemajo iz vzajemne baze podatkov 

COBIB, navedenih dovoljenj/pooblastil ne potrebujejo. 

Dopolnjen je tudi postopek za pridobitev posameznih dovoljenj.  

V Sloveniji je postopek pridobitve dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 

urejen z dokumentom Pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v 

sistemu COBISS.SI. Dokument sta sprejela Narodna in univerzitetna knjižnica 

(NUK) in Institut informacijskih znanosti (IZUM), ki sta na podlagi 44. člena 

in 47. člena Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/01,  

96/02 – ZUJIK in 92/15) pristojna za ugotavljanje usposobljenosti strokovnih 

delavcev v knjižnicah za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji.  

Zaporedje izobraževanja in usposabljanja za pridobitev posameznih dovoljenj 

je objavljeno v programih izobraževanja NUK in IZUM. Pregled potrebnih 

aktivnosti pa je dostopen tudi na IZUM-ovem portalu Izobraževanje, skupaj z 

vsemi relevantnimi dokumenti.  
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Za podeljevanje dovoljenj za vzajemno katalogizacijo v drugih državah so 

pristojne nacionalne knjižnice, ki so dolžne pripraviti transparentne in ustrezno 

formalizirane postopke.  



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, november 2021  2.6-1 

 

2.6 POOBLASTILA 

Pooblastila za delo v segmentu COBISS3/Katalogizacija omogočajo: 

• dostop do segmenta COBISS3/Katalogizacija ter pregled in izpis 

podatkov (CAT) 

• vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) ter kreiranje 

zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela (CAT_A_MON) 

• vzajemno katalogizacijo sestavnih delov (CAT_B1_ART) 

• vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov (CAT_B2_CON) 

• vzajemno katalogizacijo serijskih publikacij (CAT_NEWSER) 

• vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva (CAT_C_NBM) 

• vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva (CAT_D_ANT) 

• prevzemanje zapisov iz Online kataloga Kongresne knjižnice in baze 

podatkov WorldCat (CAT_NEWMARC21) 

• kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za osebna imena ter 

prevzemanje zapisov iz baze podatkov LC/NAF (CAT_NEWPN) 

• kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za korporacije 

(CAT_NEWCB) 

• urejanje vseh normativnih zapisov, tudi tistih, za katere je odgovornost 

prevzela druga knjižnica (CAT_CONOR) 

• paketno povezovanje bibliografskih zapisov z normativnimi zapisi 

CONOR ali SGC (CAT_LINKAU) 

• prevzemanje in urejanje zapisov v bazi podatkov CORES 

(CAT_NEWCORES) 

• spreminjanje lastnosti polj in podpolj, določanje in urejanje števcev 

(CAT_EDITTYPE) 

• izvoz bibliografskih zapisov (CAT_EXPORT) 

• verifikacijo tipologije dokumentov/del (CAT_LOCKTD) 

• dostop do baze podatkov METADAT (CAT_METADAT) 

• kreiranje, urejanje in potrjevanje zapisov za predmetne oznake – 

pooblastilo za urednike (CAT_COSUB) 

• kreiranje in urejanje zapisov za predmetne oznake – pooblastilo za 

redaktorje (CAT_SUBRED) 

• vnos povezav z normativnimi zapisi SGC v bibliografske zapise 

(CAT_SUBLINK) 
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V segmentu COBISS3/Zaloga je v omejenem obsegu možno delo z 

bibliografskimi zapisi: 

• prevzemanje zapisov iz COBIB-a v lokalno bazo podatkov 

(CAT_RCT) 

• urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov v lokalni bazi 

podatkov (podpolja 100e, 330az, 539a, 610az, 675bs, 992by, 9930 do 

9939) (CAT_610) 
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3 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO 

Vmesnik za katalogizacijo je osrednji del segmenta COBISS3/Katalogizacija. 

V njem lahko izvajamo vse postopke obdelave bibliografskih virov, kot tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi. 

Do vmesnika za katalogizacijo dostopamo iz brskalnika preko razredov 

Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR), Normativni zapis (SGC) 

in CORES. 

 

 

Slika 3-1: Brskalnik – dostop do vmesnika za katalogizacijo 

 

Delovanje vmesnika za katalogizacijo je v nadaljevanju opisano z vidika 

bibliografskega zapisa. Posebnosti vmesnika za katalogizacijo, ki se nanašajo 
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na normativni zapis iz baze podatkov CONOR, so opisane v pogl. 9.1, 

posebnosti vmesnika za katalogizacijo, ki se nanašajo na normativni zapis iz 

baze podatkov SGC, pa v pogl. 10.1. 

Vmesnik za katalogizacijo odpremo v brskalniku. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi izberemo razred Bibliografski zapis.  

2. Izberemo metodo Razred / Vmesnik za katalogizacijo. 

Odpre se okno Bibliografski zapis.  

 

Vmesnik za katalogizacijo lahko odpremo tudi tako, da kliknemo ikono  v 

orodni vrstici. Metodo Vmesnik za katalogizacijo lahko izberemo tudi iz 

priročnega menija. 

 

Ko zaključimo delo, zapremo vmesnik za katalogizacijo. 

1. Izberemo metodo Iskanje / Izhod.  

 

Opozorilo: 

Če hočemo zapreti vmesnik za katalogizacijo, v urejevalniku ali odložišču 

zapisov pa so še naloženi zapisi, nas program na to opozori.  

 

Vmesnik za katalogizacijo lahko zapremo tudi s klikom na gumb  v 

naslovni vrstici. 

 

V vmesniku za katalogizacijo lahko: 

• iščemo zapise po različnih bazah podatkov 

• urejamo obstoječe zapise 

• prevzemamo zapise iz COBIB-a 

• prevzemamo zapise iz drugih vzajemnih bibliografskih baz podatkov v 

mreži COBISS.Net 

• prevzemamo zapise iz tujih bibliografskih baz podatkov (Online 

katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN) 

• kreiramo nove zapise 

• prirejamo obstoječe zapise v nove zapise 

• brišemo zapise 

• dodajamo lokalne zapise v COBIB 

• sprožimo programsko preverjanje zapisov 

• kreiramo predloge za nove zapise 

• izpisujemo zapise 

• pregledujemo zapise in jih primerjamo 

Postopek  

Možnosti ...  

Postopek  

Možnosti ...  
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Slika 3-2: Vmesnik za katalogizacijo 

 

 

Podpoglavja: 

• Naslovna vrstica 

• Menijska vrstica 

• Orodna vrstica 

• Odložišče zapisov 

• Urejevalnik zapisa 

• Statusna vrstica 

naslovna 

vrstica 
menijska 

vrstica 

orodna 

vrstica 

urejevalnik 

zapisa 

puščici za prikaz samo urejevalnika 

zapisa ali samo odložišča zapisov zavihek 

odložišče 

zapisov 

statusna vrstica drsni trak premični rob 
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3.1 NASLOVNA VRSTICA 

Naslovna vrstica leži na zgornjem robu okna. V njej sta ikona vmesnika za 
katalogizacijo bibliografskih zapisov in naslov okna Bibliografski zapis. 

Z gumbi v naslovni vrstici lahko spreminjamo velikost okna vmesnika za 
katalogizacijo (ga pomanjšamo , povečamo  in obnovimo ). Okno 
lahko razširimo čez vse namizje, tako da kliknemo gumb  ali da dvakrat 
kliknemo naslovno vrstico. S klikom na gumb  ali z dvojnim klikom na 
naslovno vrstico povrnemo oknu prvotno velikost, ki praviloma zaseda le del 
zaslona. Z gumbom  pomanjšamo okno do velikosti gumba v opravilni 
vrstici. Čeprav okno ni prikazano na namizju, je še vedno odprto. Pomanjšano 
okno odpremo tako, da v opravilni vrstici kliknemo gumb z njegovim imenom.  

Z gumbom  v naslovni vrstici zapremo vmesnik za katalogizacijo. 
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3.2 MENIJSKA VRSTICA 

Menijska vrstica leži pod naslovno vrstico. Vsebuje šest menijev, vsak od njih 

pa vsebuje več metod, s katerimi izvajamo določene postopke pri 

katalogizaciji. Metode so pregledno prikazane na sliki 3.2-1. 

Metode v menijski vrstici so odvisne od tega, ali smo v vmesniku za 

katalogizacijo izbrali bibliografski ali normativni zapis. 

Če je ob imenu metode zapisana tudi tipka ali kombinacija tipk, lahko to 

metodo izvedemo tudi s pritiskom na ustrezne tipke na tipkovnici. Seznam tipk 

in njihovih kombinacij, ki jim pravimo tudi bližnjice (vroče tipke), je v dodatku 

D (gl. tabelo D-1). 

Vsebina menijske vrstice se praviloma ne spreminja. 



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

3.2-2 © IZUM, november 2021 

 

 
   

Slika 3.2-1: Bibliografski zapis – seznam metod 
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3.2.1 Meni Iskanje  

Postopek katalogizacije se vedno začne z iskanjem. Iščemo po lokalni bazi 

podatkov, COBIB-u, drugih vzajemnih bibliografskih bazah podatkov v mreži 

COBISS.Net in drugih tujih bibliografskih bazah podatkov (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Iščemo lahko tudi po normativnih 

bazah podatkov in nekaterih drugih bazah. Z metodami v meniju Iskanje 

prikličemo zapise, ki se nalagajo kot zavihki v odložišču zapisov. 

 

Tabela 3.2-1: Pregled metod v meniju Iskanje 

Ime metode Namen metode 

<akronim lokalne baze 

podatkov>/COBIB 

Iskanje po lokalni bazi podatkov ali COBIB-u 

CONOR Iskanje po normativni bazi podatkov CONOR 

SGC Iskanje po normativni bazi podatkov SGC 

COBISS.Net Iskanje po vzajemnih bibliografskih bazah 

podatkov v mreži COBISS.Net 

Online katalog 

Kongresne knjižnice 

Iskanje po katalogu Kongresne knjižnice 

WorldCat Iskanje po bazi podatkov WorldCat 

ISSN Iskanje po bazi podatkov ISSN 

CORES Iskanje po bazi podatkov CORES 

METADAT Vpogled v bazo podatkov METADAT 

Začasno shranjeni zapisi Iskanje po datoteki začasno shranjenih zapisov 

Prikaži izhodiščni zapis Prikaz verzije zapisa pred urejanjem  

Zapisi, dopolnjeni v 

COBIB-u 

Iskanje zapisov, ki so bili dopolnjeni v COBIB-u  

Izhod Izhod iz vmesnika za katalogizacijo 
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Slika 3.2-2: Iskanje – seznam metod 

3.2.2 Meni Zapis 

V meniju Zapis so zbrane metode, ki se uporabljajo pri upravljanju z 

bibliografskimi zapisi. Omogočajo različne postopke pri delu z bibliografskim 

zapisom, od urejanja zapisa, prevzemanja, prirejanja v nov zapis, kreiranja in 

brisanja, dodajanja v COBIB, do preverjanja in shranjevanja zapisa.  

 

Tabela 3.2-2: Pregled metod v meniju Zapis 

Ime metode Namen metode 

Uredi zapis Urejanje zapisa v lokalni bazi podatkov in/ali v 

COBIB-u 

Prevzemi zapis Prevzemanje zapisa iz COBIB-a, druge 

vzajemne baze podatkov v mreži COBISS.Net 

ali druge tuje baze podatkov (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN) 

Priredi v nov zapis Prirejanje obstoječega zapisa v nov zapis 

Kreiraj zapis Kreiranje novega zapisa 

Zbriši zapis Brisanje zapisa iz lokalne baze podatkov in/ali 

COBIB-a ter izpraznitev urejevalnika 

Dodaj lokalni zapis v 

COBIB 

Shranjevanje lokalnega zapisa v COBIB 

Preveri zapis Programsko preverjanje zapisa, ki je v 

urejevalniku 

Začasno shrani zapis Shranjevanje zapisa v datoteko začasno 

shranjenih zapisov in izpraznitev urejevalnika 

Shrani kot predlogo Shranjevanje predloge za nov zapis in 
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izpraznitev urejevalnika  

Shrani zapis Shranjevanje v lokalno bazo podatkov in/ali 

COBIB ter izpraznitev urejevalnika 

Spremeni masko vnosa Izbira oz. sprememba maske vnosa 

Zapusti zapis brez 

shranjevanja 

Izpraznitev urejevalnika (zapis ni shranjen) 

 

 

 

Slika 3.2-3: Zapis – seznam metod 

 

Delovanje metod v meniju Zapis je podrobneje opisano v pogl. 7.1. 

3.2.3 Meni Urejanje  

Z metodami v meniju Urejanje lahko urejamo zapis v urejevalniku. Meni 

lahko odpremo šele, ko v urejevalniku obstaja zapis. Nabor metod v meniju je 

spremenljiv, kar je odvisno od tega, kje v zapisu se trenutno nahajamo (npr. na 

oznaki ali imenu polja oz. podpolja ali pa v vnosnem polju).  

 

Tabela 3.2-3: Pregled metod v meniju Urejanje 

Ime metode Namen metode 

Uredi Odpiranje vnosnega polja 

Potrdi vnos Zaključitev vnosa in zapiranje vnosnega polja 

Prekliči Preklic vnosa in zapiranje vnosnega polja 

Dodaj polje Dodajanje praznega polja v zapis 

Dodaj podpolje Dodajanje praznega podpolja v zapis 

Zbriši polje Brisanje polja iz zapisa 

Zbriši podpolje Brisanje podpolja iz zapisa 
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Kopiraj besedilo Kopiranje označenega besedila 

Kopiraj polje Kopiranje izbranega polja 

Kopiraj podpolje Kopiranje izbranega podpolja 

Kopiraj vsebino podpolja Kopiranje celotne vsebine podpolja 

Izreži besedilo Izrezovanje označenega besedila 

Prilepi besedilo Dodajanje besedila z lepljenjem 

Prilepi polje Dodajanje polja z lepljenjem 

Prilepi podpolje Dodajanje podpolja z lepljenjem 

Posebno lepljenje Dodajanje besedila, polja ali podpolja z 

lepljenjem 

Pomakni navzgor Premik polja ali podpolja navzgor 

Pomakni navzdol Premik polja ali podpolja navzdol 

Vstavi znak COBISS Vnos znakov COBISS v vnosno polje s pomočjo 

tabele 

Vstavi znak za 

razvrščanje 

Vnos znaka za razvrščanje (NSB, NSE) v 

vnosno polje 

Vstavi oznako LaTeX Vnos oznake LaTeX v vnosno polje 

Dodaj definirano 

vrednost 

Dodajanje definirane vrednosti v podpolje 

Pretvori v male črke Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju 

v male črke 

Pretvori v velike črke Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju 

v velike črke 

Pretvori v 

srbsko/makedonsko 

cirilico 

Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju 

v srbsko oz. makedonsko cirilico 

Pretvori v latinico Pretvorba označenega besedila v vnosnem polju 

v latinico 

Prenesi naslov iz ISSN Prenos ključnega naslova iz baze podatkov ISSN 

Dodaj 13-mestni ISBN  Dodajanje 13-mestnega ISBN v podpolju 010a 

na osnovi 10-mestnega 

Aktiviraj števec <ime 

števca> 

Prenos številke s števca v posamezna podpolja 

(npr. 020b, 021b …) 

Prenesi kodo države za 

vir 

Prenos kode države, ki velja za vir, v zapis za 

članek 

Prenesi podatke 

(COBISS.SI-ID) 

Prenos podatkov v zapis ali iz zapisa za privezek 

– adligat (481, 482) 

Ponovi Ponovitev zadnjega dejanja v zapisu 

Razveljavi Razveljavitev zadnjega dejanja v zapisu 

Razveljavi vse Razveljavitev vseh dejanj v zapisu 
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Slika 3.2-4: Urejanje – seznam metod (izbrano je vnosno polje) 

 

 

Nabor metod, ki so na voljo v meniju Urejanje, je odvisen od tega, na katerem 

mestu v urejevalniku smo ga odprli (npr. izbrano je vnosno polje). Iste metode 

lahko izberemo tudi iz priročnega menija, ki ga odpremo s klikom na desni 

gumb miške. 

3.2.4 Meni Pogled  

Meni Pogled vsebuje metode, s katerimi spreminjamo način prikaza polj in 

podpolj vključno s pripadajočimi indikatorji na zaslonu, ter metode, s katerimi 

dostopamo do priročnikov v elektronski obliki.  

 

Tabela 3.2-4: Pregled metod v meniju Pogled 

Ime metode Namen metode 

Razširjen prikaz Odpiranje vseh polj v urejevalniku 

Strnjen prikaz Zapiranje vseh polj v urejevalniku 

Osveži urejevalnik Osveževanje prikaza v urejevalniku 

ZNAČKA1 Vzpostavitev povezave z elektronsko obliko 

priročnika Značka 

 
1 Metodi sta prikazani kot primera in sta na voljo le v sistemu COBISS.SI. Za omogočanje dostopa do 

priročnikov za katalogizacijo, ki veljajo v drugih sistemih COBISS in so na voljo tudi v elektronski 

obliki, je možno podobne metode definirati za vsak sistem posebej.  
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PREKAT1 Vzpostavitev povezave z elektronsko obliko 

priročnika Prekat 

ISSN Manual Vzpostavitev povezave z elektronsko obliko 

priročnika ISSN 

Pomoč COMARC Opis posameznega polja oz. podpolja v formatih 

COMARC 
 

 

 

Slika 3.2-5: Pogled – seznam metod 

 

Metodo Pomoč COMARC lahko izberemo tudi iz priročnega menija, ki ga 

odpremo tako, da se z miško postavimo na oznako ali ime posameznega polja 

oz. podpolja in kliknemo desni gumb miške.  

3.2.5 Meni Nastavitve  

V meni Nastavitve so vključene metode, ki omogočajo spremembo nastavitev 

prikaza zapisa v urejevalniku in odložišču zapisov. Nastavitve se shranijo in so 

enake tudi ob ponovni prijavi v COBISS3.  

 

Tabela 3.2-5: Pregled metod v meniju Nastavitve 

Ime metode Namen metode 

Zamenjaj vsebino 

podoken 

Zamenjava vsebine podoken (odložišče zapisov 

je v levem delu podokna, urejevalnik pa v 

desnem)  

Izpiši pomen kod Izpis pomena kod v urejevalniku, odložišču 

zapisov in pregledovalniku 

Izpiši imena polj in 

podpolj 

Izpis imena polja in podpolja v urejevalniku 

Izpiši pomen indikatorjev Izpis pomena indikatorjev v urejevalniku 

Razširi le izbrano polje Ob odpiranju izbranega polja v urejevalniku se 

preostala polja zaprejo 

Odpri zapis v razširjeni 

obliki 

Ob nalaganju zapisa v urejevalnik se nanizajo 

vsa polja v razširjeni obliki 



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, november 2021 3.2-9 

 

Urejaj v ločenem 

vnosnem polju 

Urejanje vsebine podpolja v posebnem vnosnem 

polju zunaj urejevalnika 

Prikaži izbrano 

polje/podpolje 

Prikaz vsebine izbranega polja oz. podpolja v 

odložišču zapisov (črke v modri barvi) 

Pokaži spremembe Prikaz spremenjenih podpolj oz. polj z 

indikatorji v urejevalniku (imena in/ali oznake 

podpolj oz. polj z indikatorji so obarvane 

rumeno) 

Črkovalnik Preverjanje pravilnosti vnosa s črkovalnikom 

Pokaži zalogo Prikaz polj za zalogo (996, 997, 998) v 

odložišču zapisov 

Določi lastnosti polja Določitev lastnosti polja  

Določi lastnosti podpolja Določitev lastnosti podpolja  
 

 

 

Slika 3.2-6: Nastavitve – seznam metod 

3.2.6 Meni Odložišče  

Metode v meniju Odložišče omogočajo različne aktivnosti, povezane z 

zapisom, naloženim v odložišču zapisov.  

 

Tabela 3.2-6: Pregled metod v meniju Odložišče 

Ime metode Namen metode 

Preveri zapis Programsko preverjanje zapisa, ki je izbran v 

odložišču zapisov 

Primerjaj zapis Primerjava dveh zapisov 
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Prikaži verzijo zapisa iz 

lokalne baze podatkov 

V odložišče se doda pripadajoči zapis iz lokalne 

baze podatkov 

Prikaži verzijo zapisa iz 

COBIB-a 

V odložišče se doda pripadajoči zapis iz 

COBIB-a 

Pripravi zapise za izpis Izbira prikaza izpisa in izbira zapisov, ki jih 

želimo natisniti 

Prikaži seznam knjižnic Prikaz seznama lokalnih baz podatkov knjižnic 

in prikaz stanja zaloge 

Preveri dvojnike Programsko preverjanje, ali je izbrani zapis 

dvojnik zapisov, ki že obstajajo v bazi podatkov 

COBIB 

Izpis iz arhiva Prikaz seznama vseh arhivskih verzij 

bibliografskega zapisa iz baze podatkov COBIB 

Prikaži v standardnem 

formatu 

Prikaz izbranega zapisa v standardnem formatu 

Prikaži v formatu 

COMARC 

Prikaz izbranega zapisa v formatu COMARC 

Prikaži v izvornem 

formatu 

Prikaz izbranega zapisa v formatu MARC 21  

Osveži zapis Usklajevanje izbranega zapisa v odložišču s 

stanjem v bazi podatkov 

Natisni zapis Tiskanje zapisa, ki je bil izbran v odložišču 

zapisov 

Odstrani zavihek Odstranitev izbranega zavihka v odložišču 

zapisov 

Odstrani vse zavihke Odstranitev vseh zavihkov razen zavihka z 

delovnim zapisom v odložišču zapisov 

Odstrani druge zavihke Odstranitev vseh zavihkov razen izbranega 

zavihka in zavihka z delovnim zapisom v 

odložišču zapisov 
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Slika 3.2-7: Odložišče – seznam metod (izbran je zapis iz 

COBIB-a) 

Določene metode iz menija Odložišče lahko izberemo tudi iz priročnega 

menija (gl. pogl. 6).  
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3.3 ORODNA VRSTICA 

Ikone v orodni vrstici omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljanih metod. 
Vsebina orodne vrstice se praviloma ne spreminja. Izbiramo in izvajamo lahko 
samo aktivne metode. Neaktivne so obarvane sivo. 

V orodni vrstici so naslednje ikone: 

•    ikona za razveljavitev zadnjega dejanja, ki je enakovredna metodi 
Urejanje / Razveljavi 

•    ikona za ponovitev zadnjega dejanja, ki je enakovredna metodi 
Urejanje / Ponovi 

•    ikona za pomik polja oz. podpolja navzgor, ki je enakovredna 
metodi Urejanje / Pomakni navzgor 

•    ikona za pomik polja oz. podpolja navzdol, ki je enakovredna 
metodi Urejanje / Pomakni navzdol 

•    ikona za odpiranje iskalnika, ki je enakovredna metodi Iskanje / 
<akronim lokalne baze podatkov>/COBIB 

•    ikona za vpogled v priročnik o formatu COMARC, ki je 
enakovredna metodi Pogled / Pomoč COMARC 

•    ikona za preverjanje zapisa, ki je enakovredna metodi 
Zapis / Preveri zapis 
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3.4 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

Odložišče zapisov je del vmesnika za katalogizacijo, v katerega lahko na 
različne načine dodamo poljubne zapise. Zapisi, ki so dodani v odložišče, so 
prikazani kot zavihki. Posamezni zapis iz odložišča zapisov lahko z določenimi 
metodami naložimo v urejevalnik zapisa. V zavihku Delovni zapis se prikazuje 
zapis, ki ga trenutno urejamo v urejevalniku zapisa. 

Odložišče zapisov je podrobno opisano v pogl. 6. 
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3.5 UREJEVALNIK ZAPISA 

Urejevalnik zapisa je del vmesnika za katalogizacijo, v katerem urejamo 
bibliografski zapis, tj. vnašamo ali spreminjamo podatke v zapisu. V 
urejevalniku lahko tudi upravljamo z zapisi, npr. prevzamemo zapis v lokalno 
bazo podatkov. Aktiviramo ga z uporabo določenih metod v meniju Zapis. V 
primeru obstoječih zapisov lahko nekatere od teh metod uporabimo le, če smo 
zapis predhodno dodali kot zavihek v odložišče zapisov. 

Urejevalnik zapisa je podrobno opisan v pogl. 7. 
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3.6 STATUSNA VRSTICA 

Statusna vrstica leži na spodnjem robu okna. V njej so izpisane osnovne 
informacije o postopkih, ki jih trenutno izvajamo v urejevalniku zapisa.  

V statusni vrstici so navedeni: 

• baza podatkov – izpisan je akronim baze podatkov, v katero smo 
prijavljeni 

• maska – podatek označuje izbrano masko vnosa 

• nivo – izpisana je vhodna in izhodna stopnja obveznosti  

• velikost – izpisan je podatek o dolžini zapisa v bajtih 

• zapis – podatek označuje status zapisa  

• postopek – podatek označuje postopek kreiranja oz. urejanja zapisa  
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4 ISKALNIK 

Iskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča: 

• iskanje bibliografskih zapisov po različnih bazah podatkov 

• izbiro bibliografskih zapisov za nadaljnjo obdelavo 

• pregledovanje bibliografskih zapisov 

• shranjevanje poizvedb 
 

Iskalnik je sestavljen iz dveh delov. Zgornji del je namenjen vpisu poizvedbe, 

spodnji del pa prikazu rezultatov iskanja. 

 

Elementi iskalnika v lokalni bazi podatkov in COBIB-u so: 

• naslovna vrstica 

• gumb za izbiro baze podatkov: 

− COBIB.XX – iskanje zapisov v vzajemni bibliografski bazi 

podatkov 

− <Akronim lokalne baze podatkov> – iskanje bibliografskih 

zapisov v lokalni bazi podatkov 

• gumb za izbiro načina iskanja: 

− Ukazno iskanje – iskanje z iskalnimi predponami in priponami ter 

logičnimi in kontekstnimi operatorji  

− Izbirno iskanje – iskanje po iskalnih poljih 

• polje za izbiro atributa, po katerem bodo razvrščeni rezultati iskanja in 

potrditveno polje za padajoči način razvrščanja 

• iskalna polja (na voljo le v izbirnem načinu iskanja) 

• gumbi za izbiro dodatnih operatorjev EMPTY, NOT ali NOTEMPTY 

(na voljo le v izbirnem načinu iskanja) 

• polja za vnos iskalnih zahtev 

• gumbi za pregled pojmov 

• spustni seznami za izbiro med operatorjema AND in OR (na voljo le v 

izbirnem načinu iskanja) 

• polji za dodatno omejitev iskanja; "Omejevanje" (na voljo le v izbirnem 

načinu iskanja) in "Skeniranje"  

• gumba za dodajanje in brisanje seznama identifikacijskih številk (na 

voljo le v ukaznem načinu iskanja) 

• gumba za izpis seznama iskalnih predpon in pripon ter pripon za 

omejevanje (na voljo le v ukaznem načinu iskanja) 
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• gumb za pretvorbo iskalne zahteve, vnesene v izbirnem načinu iskanja 

• gumb za izpis navodil za skeniranje 

• gumbi za izvršitev iskanja 

− Poišči – iskanje bibliografskih zapisov po vnosu iskalnih zahtev 

− Novo iskanje – brisanje iskalnih zahtev in rezultatov iskanja 

− Zadnje iskanje – ponovitev zadnje poizvedbe 

− Shrani poizvedbo – shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev 

• potrditveno polje za prelom vrstice 

• polje za spremembo prikaza rezultatov iskanja  

• polje za izbiro predhodno shranjene poizvedbe 

• število zadetkov 

• rezultati iskanja 

• gumbi 

− Izberi – izbira enega ali več bibliografskih zapisov za nadaljnje 

delo; navadno v odložišče zapisov oz. na delovno področje  

− Pokaži – podrobni pregled enega ali več bibliografskih zapisov 

− Naslednjih 200 – prenos naslednjih 200 bibliografskih zapisov med 

rezultate iskanja 

− Zapri – izhod iz iskalnika 

• sporočilo o možnosti nadaljnjega izpisa zadetkov (npr. Dalje, Konec)  
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Slika 4-1: Iskalnik 
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Iskalnik lahko odpremo v brskalniku, vmesniku za katalogizacijo ali drugje, če 

postopek, ki ga izvajamo, zahteva iskanje bibliografskih zapisov. 

V iskalniku lahko s pomočjo iskalnih zahtev poiščemo bibliografske zapise, ki 

obstajajo v lokalni bazi podatkov ali COBIB-u. 

 

Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo (gl. pogl. 3).  

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB.  

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>).  

 

Nasvet: 

Iskalnik najhitreje odpremo, če pritisnemo tipko <F3> ali če kliknemo 

ikono . 

 

2. Po potrebi zamenjamo način iskanja s klikom na gumb Ukazno iskanje ali 

Izbirno iskanje. 

3. Dodamo lahko tudi vnaprej pripravljen seznam identifikacijskih številk s 

klikom na gumb Seznam ID (gl. pogl. 4.7).  

 

Opozorilo: 

Gumb Seznam ID je na voljo le v ukaznem načinu iskanja. 

 

4. Določimo iskalno zahtevo (gl. pogl. 4.1–4.3). 

Iskalno zahtevo lahko določimo tudi tako, da v polju "Poizvedbe" iz 

spustnega seznama izberemo ustrezno poizvedbo, ki smo jo že prej shranili 

(gl. pogl. 4.5). Pri tem se iskalna zahteva, ki sestavlja izbrano poizvedbo, 

prenese v iskalna polja. 

 

Nasvet: 

Pri oblikovanju iskalne zahteve si lahko pomagamo tudi tako, da iskalno 

zahtevo najprej sestavimo s pomočjo iskalnih polj v izbirnem načinu 

iskanja in nato kliknemo gumb . Po kliku na ta gumb program zamenja 

način iskanja iz izbirnega v ukaznega ter pretvori vneseno iskalno zahtevo 

v ustrezno strukturo za iskanje (iskalnim pojmom so dodane predpone in 

pripone, povezujejo pa jih logični in kontekstni operatorji). Iskalno zahtevo 

nato po potrebi še dopolnimo ali jo kako drugače preoblikujemo, preden 

izvedemo iskanje. 

 

5. Izberemo lahko način razvrščanja rezultatov iskanja po določenem  

atributu. Če označimo potrditveno polje pri "Padajoče", bodo vsi rezultati 

iskanja razvrščeni padajoče po izbranem atributu. 

6. Kliknemo gumb Poišči.  

Sproži se iskanje v lokalni bazi podatkov.  

 

  

Postopek  
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Opozorilo: 

Če smo predhodno dodali seznam identifikacijskih številk, se iskanje v 

izbrani bazi podatkov izvede le v zapisih, katerih identifikacijske številke so 

v seznamu. 

 

Po zaključenem iskanju se v spodnjem delu okna iskalnika izpišejo rezultati 

iskanja. Sivo so obarvani zapisi, označeni za brisanje (001a = "d"). 

7. Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo vrsto prikaza rezultatov iskanja 

(gl. pogl. 4.6). 

8. Če označimo potrditveno polje pri "Prelom vrstice", se izpišejo rezultati 

iskanja s prelomom besedila (besedilo je izpisano navzdol in v celoti). Če 

potrditveno polje počistimo, se izpišejo rezultati iskanja brez preloma 

besedila (besedilo je izpisano v desno in le v širini stolpca).  

9. Kadar program najde več kot 10 bibliografskih zapisov, ki ustrezajo 

navedenim iskalnim zahtevam, se med rezultate iskanja prenese le prvih 10. 

Prenos naslednjih 200 bibliografskih zapisov med rezultate iskanja 

sprožimo s klikom na gumb Naslednjih 200. 

10. Prikazane rezultate iskanja lahko naknadno uredimo: podatke razvrstimo po 

različnih kriterijih, zamenjamo vrstni red stolpcev ali spremenimo širino 

stolpca. Uredimo lahko le tiste rezultate iskanja, ki so prikazani v spodnjem 

delu okna iskalnika. 

Podatke razvrstimo tako, da kliknemo ime stolpca. Podatki se razvrstijo 

naraščajoče ali padajoče, pri čemer simbolom najprej sledijo številke, nato 

črke. 

Vrstni red stolpcev zamenjamo tako, da s kazalcem miške pokažemo na 

ime stolpca, pritisnemo levi gumb miške in stolpec povlečemo levo ali 

desno. 

Širino stolpca spremenimo tako, da s kazalcem miške pokažemo na enega 

od robov stolpca, pritisnemo levi gumb miške in rob povlečemo levo ali 

desno.  

 

Nasvet: 

Če želimo rezultate iskanja, ki so prikazani v spodnjem delu iskalnika, 

uporabiti za nadaljnjo obdelavo, jih lahko skopiramo v Excelovo datoteko. 

Kliknemo bibliografski zapis v rezultatih iskanja ter s kombinacijo tipk 

<Ctrl> + <C> in <Ctrl> + <V> prenesemo seznam na izbrano mesto v 

Excelovi datoteki. 

 

11. Po iskanju lahko med rezultati iskanja označimo določen bibliografski 

zapis ali več zapisov hkrati in jih prenesemo v odložišče zapisov tako, da 

jih najprej označimo in nato kliknemo gumb Izberi. 

Več bibliografskih zapisov hkrati lahko označimo na naslednje načine: 

• če so zapisi v seznamu izpisani drug za drugim 

− kliknemo prvi zapis 
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− pritisnemo in držimo tipko <Shift> 

− kliknemo zadnji želeni zapis 

− spustimo tipko <Shift> 

ali 

− s kazalcem miške pokažemo na prvi zapis 

− pritisnemo levi gumb miške in povlečemo do zadnjega želenega 

zapisa 
 

• če zapisi v seznamu niso izpisani drug za drugim 

− pritisnemo in držimo tipko <Ctrl> 

− kliknemo vsak posamezni zapis 

− spustimo tipko <Ctrl> 
 

 

Nasvet: 

Bibliografski zapis najhitreje prenesemo v odložišče zapisov, če ga dvakrat 

kliknemo.  

 

12. Enega ali več bibliografskih zapisov iz rezultatov iskanja pregledamo tako, 

da jih označimo in kliknemo gumb Pokaži. 

Odpre se pregledovalnik bibliografskega zapisa (gl. pogl. 5). 

13. Vpisane iskalne zahteve in rezultate iskanja zbrišemo s klikom na gumb 

Novo iskanje. 

14. Če želimo ponoviti zadnje iskanje oz. ponovno preveriti rezultate iskanja, 

moramo klikniti gumb Zadnje iskanje. 

15. Iskanje v COBIB-u sprožimo s klikom na gumb COBIB.XX.  

Izvede se iskanje z isto iskalno zahtevo kot v lokalni bazi podatkov. 

Ponovno iskanje v lokalni bazi podatkov sprožimo s klikom na gumb 

<Akronim lokalne baze podatkov>. 

16. Za izhod iz iskalnika brez izbire zapisa kliknemo gumb Zapri. 

 

Iskalnik lahko odpremo tudi v brskalniku, tako da najprej izberemo razred 

Bibliografski zapis in nato metodo Razred / Išči. 

 

Podpoglavja: 

• Izbirno iskanje 

• Ukazno iskanje 

• Skeniranje 

• Pregled pojmov 

• Shranjevanje poizvedbe 

• Izbira prikaza rezultatov iskanja 

• Iskanje s seznamom identifikacijskih številk zapisov 

   

Možnosti ...  
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4.1 IZBIRNO ISKANJE 

V zgornjem delu okna iskalnika so izpisana iskalna polja, po katerih lahko 

iščemo bibliografske zapise. Vidnih je pet iskalnih polj ter dve polji za dodatno 

omejitev iskanja.  

Privzeta iskalna polja lahko zamenjamo, tako da iz spustnega seznama 

izberemo druga. Zamenjamo lahko posamezno polje ali vsa iskalna polja v 

oknu. 

Spremenimo lahko tudi vrstni red iskalnih polj (če v njih ni vpisanih iskalnih 

zahtev). Če kliknemo gumb Shrani poizvedbo, se vrstni red iskalnih polj po 

zapiranju iskalnika shrani in velja, dokler ga ponovno ne spremenimo in 

shranimo. Preureditev vrstnega reda iskalnih polj je vezana na uporabniško 

ime. 

 

 

Krajšanje iskalne zahteve 

Večina iskalnih polj je indeksirana frazno, zato moramo iskalno zahtevo 

vpisati v celoti ali jo krajšati na koncu z znakom "*". Posamezne besede lahko 

krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z znakoma "%" ali "*". Znak "%" 

nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več), znak "*" pa nadomesti 

poljuben niz znakov.  

 

Primer: 

Pri "Naslov" vpišemo npr. Slovenske ba*.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki v naslovu vsebujejo besede z začetkom Slovenske 

ba (npr. Slovenske bajke in pripovedke, Slovenske banke itd.). 

 

 

Diakritični in drugi znaki 

Pri vnosu iskalnih zahtev, ki vsebujejo najbolj pogoste diakritične in druge 

znake, si lahko pomagamo z uporabo okna Nabor znakov COBISS (gl. pogl. 

7.3.1.1). Okno odpremo s kombinacijo tipk <Ctrl> + <S>. 

Zapisi, ki vsebujejo znake č, š, ž, ć in đ, so najdljivi na dva načina. Iskalno 

zahtevo lahko vpišemo z vsemi naštetimi znaki ali samo z osnovnimi znaki, 

pomembno je samo, da smo pri rabi znakov č, š, ž, ć in đ oziroma pri njihovem 

opuščanju dosledni. Vsi drugi diakritični znaki niso indeksirani (v iskalno 

zahtevo jih lahko vpišemo v celoti, delno ali pa sploh ne).   

Če so podatki, vneseni v zapise, v eni od tujih pisav, tudi iskalno zahtevo 

oblikujemo v tej pisavi1.  

 

 
1 V sistemih COBISS.SR, COBISS.BH, COBISS.RS, COBISS.CG in COBISS.MK (v teh državah 

uporabljajo dve pisavi) je z iskalno zahtevo v latinici možno najti tudi podatke v cirilici in obratno. 
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Primer: 

Če pri "Avtor  – oseba" vpišemo Muller*, dobimo v seznamu zadetkov poleg 

avtorjev s priimkom Muller tudi tiste s priimkom Müller.  

 

4.1.1 Iskalna polja 

Iskanje po "Avtor – oseba"  

• Osebna imena v poljih za avtorstvo so običajno v bibliografskih bazah 

podatkov zapisana invertirano, kar pomeni, da je priimek na prvem 

mestu, sledita vejica in presledek in nato še ime ali več imen. To 

moramo pri iskanju upoštevati. 

 

Primer:  

Pri "Avtor – oseba" vpišemo npr. Bartol, Vladimir. 

Rezultat iskanja so zapisi, ki imajo v polju za avtorstvo obliko imena in 

priimka avtorja Vladimirja Bartola. 

 

• Pri nekaterih osebnih imenih so zaradi razločevanja dodane tudi letnice 

rojstva, smrti in drugi dodatki, ki enolično identificirajo avtorja. Zato je 

priporočljivo, da vpis v vnosno polje zaključimo z znakom "*" (npr. 

Priimek, Ime*). 

 

Primer:  

Pri "Avtor – oseba" vpišemo npr. Newton, Isaac*. 

Med rezultati iskanja so zapisi, ki imajo v polju za avtorstvo oblike imena 

Newton, Isaac ali Newton, Isaac, sir ali Newton, Isaac, sir, 1642-1727. 

 

• Osebna imena se nahajajo tudi v poljih za predmetne oznake, kjer 

veljajo enaka pravila za iskanje. 

 

Primer:  

Pri "Predmetne oznake" vpišemo npr. Gandhi, Mahatma*. 

Med rezultati iskanja so zapisi, ki imajo v polju za osebno ime, ki je 

predmetna oznaka, oblike imena Gandhi, Mahatma ali Gandhi, Mahatma, 

1869-1948. 

 

 

Iskanje po "Naslov" 

Pri iskanju po naslovu je posebnost pri vnosu določnih ali nedoločnih členov. 

Določne ali nedoločne člene (ali druge nerazvrščene besede), ki so v zapisih 

obdane z znakoma NSB/NSE, lahko pri iskanju izpustimo. 
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Primer: 

Pri "Naslov" vpišemo npr. Schule*.  

Med rezultati iskanja so zapisi, ki imajo v polju za naslov tudi oblike naslova 

Die Schule. 

 

 

Iskanje po "Jezik"  

Bibliografske podatke, ki so kodirani (npr. jezik, bibliografski nivo,  

UDK – vrstilec za iskanje), iščemo preko šifranta v ločenem oknu.  

 

1. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve. 

2. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno vrednost na naslednje načine: 

• s kazalcem miške pokažemo nanjo in kliknemo 

• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <Pg Dn>)  

• poiščemo jo z gumboma Poišči in Išči dalje  

Pri iskanju vrednosti v šifrantu kliknemo gumb Poišči in v okno za vpis 

iskalnega pojma vnesemo vrednost. Zadošča, da vpišemo samo del 

vrednosti, ki jo iščemo, pri čemer pa ne smemo uporabljati znaka za 

krajšanje "*", ker program išče izključno vpisani niz znakov. 

S klikom na gumb Išči dalje pa iščemo vse naslednje vrednosti, če prva 

označena vrednost v šifrantu ne ustreza. 

3. Kliknemo gumb V redu ali pa pritisnemo na preslednico oz. tipko <Enter>.  

Izbrana vrednost se prenese v polje pred ikono za prikaz šifranta. 

 

Nasvet: 

V šifrantu najhitreje izberemo vrednost, če v šifrantu s kazalcem miške 

pokažemo nanjo in jo dvakrat kliknemo.  

 

Če kodiran podatek poznamo, ga lahko vnesemo v polje za vnos iskalne 

zahteve tudi ročno. Pred tem to polje aktiviramo s klikom na ikono . V 

vnosno polje moramo vpisati kodo in ne razrešitve kode. 

 

Primer: 

Če želimo poiskati zapise za dela Franza Kafke v angleškem jeziku, vpišemo 

pri "Avtor – oseba" Kafka, Franz*, pri "Jezik" pa izberemo iz šifranta  

"eng" – angleški. 

 

 

Iskanje po "Leto izida"  

V iskalnem polju "Leto izida" je možno iskanje po enem letu izida ali po 

večletnem obdobju. Pri iskanju po enem letu izida vnesemo letnico ali pri "Od" 

ali pri "Do". Po kliku na gumb Poišči ali kliku v katero koli drugo vnosno polje 

   

Postopek 

  

Možnosti ...  
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se vpisana iskalna zahteva programsko prepiše tudi v drugo vnosno polje pri 

"Do" ali pri "Od". Pri iskanju po obdobju vpišemo prvo letnico pri "Od", drugo 

pa pri "Do". 

 

Primer: 

Pri "Leto izida" vpišemo npr. pri "Od" 2008, pri "Do" pa 2010.  

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so izšla med letoma 2008 in 2010.  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju po obdobju ne uporabljamo znakov "*" ali "%" za krajšanje. Za 

želeno obdobje vpišemo letnici v celoti. 

 

 

Iskanje po "ISBN" 

Pri iskanju po številki ISBN vezajev ni treba vnašati. 

 

Primer: 

Pri "ISBN" vpišemo npr. 9616162861.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki imajo vpisano številko ISBN  

 961-6162-86-1.  

 

 

Iskanje po "Predmetne oznake SGC"2 

Pri iskanju po predmetnih oznakah SGC se upoštevajo polja 60X, ki imajo v 

podpolju 2 vpisano kodo "SGC". V iskalno zahtevo moramo vpisati celotno 

predmetno oznako, lahko pa tudi njeno variantno ali angleško obliko, in vsa 

predpisana ločila med podpolji. Uporabimo lahko znake za krajšanje. 

Pri oblikovanju iskalne zahteve si pomagamo z vpogledom v geslovnik. 

 

1. Pri "Predmetne oznake SGC" vpišemo poljubne besede ali začetke besed iz 

predmetne oznake. 

2. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve. 

Dobimo seznam tistih točk dostopa iz SGC, v katerih nastopajo vpisane 

besede oz. začetki besed. V seznamu so gesla SGC v slovenščini in 

angleščini, neizbrani izrazi, lahko tudi gesla iz drugih geslovnikov. V desni 

polovici okna vidimo normativni zapis, ki pripada trenutno izbrani točki 

dostopa. 

3. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno točko dostopa na naslednje 

načine: 

• postavimo se nanjo s kazalcem miške in kliknemo 

 
2 Iskanje s "Predmetne oznake SGC" da rezultate le, če imamo v bibliografski bazi zapise s predmetnimi 

oznakami iz SGC. Ne glede na rezultate pa je s klikom na ikono  na tem mestu možno pregledovanje 

po geslovniku.  

  

Postopek 
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• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <Pg Dn>)  

• z gumbom Prikaži povezave lahko preverimo še povezane normativne 

zapise 

4. S klikom na Izberi se za izbrano točko dostopa v vnosno polje iskalnika 

prenese pripadajoča normativna oblika (geslo). Gumb Izberi ni aktiven, 

kadar izberemo napotilni ali splošno pojasnjevalni zapis. V tem primeru 

moramo iskalno zahtevo preoblikovati v skladu z navodilom v napotilu. 

 

Primer: 

Če želimo poiskati publikacije, ki govorijo o onesnaženju, vpišemo pri 

"Predmetne oznake SGC" pojem onesnaženje. V geslovniku vidimo, da je 

onesnaženje v normativnem zapisu neizbrani izraz. V iskalnik lahko prenesemo 

geslo onesnaževanje ali pa v iskalni zahtevi pustimo neizbrani izraz 

onesnaženje. 

 

 

Iskanje po "Ključne besede"  

V iskalnem polju "Ključne besede" je možno besedno iskanje po vseh poljih in 

podpoljih, ki so indeksirana kot osnovni indeks (gl. dodatek A.1). Kot iskalno 

zahtevo lahko vnesemo eno ali več besed, med katerimi se pri iskanju 

programsko upošteva operator AND.  

 

Primer: 

Če želimo poiskati publikacije, ki govorijo o knjižničarstvu in znanosti, 

vpišemo pri "Ključne besede" oba iskalna pojma knjižničarstvo znanost.  

4.1.2 Iskanje po več iskalnih poljih 

Iskalne zahteve lahko med seboj kombiniramo, tako da jih vpišemo pri 

posameznih iskalnih poljih. Privzeto je med iskalnimi polji nastavljen logični 

operator AND.  

 

Primer:  

Pri "Avtor – oseba" vpišemo npr. Eco, Umberto*, pri "Naslov" pa npr. Ime 

rože. Med obema iskalnima poljema je nastavljen logični operator AND. 

Rezultat iskanja so zapisi za dela, katerih avtor je Umberto Eco in imajo 

naslov Ime rože. 

 

Primer:  

Pri "Kraj izida" vpišemo npr. New York, pri ponovljenem iskalnem polju 

"Kraj izida" pa npr. Berlin. V spustnem seznamu izberemo logični operator 

OR.  

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so bila izdana v New Yorku ali Berlinu. 
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4.1.3 Dodatni operatorji 

Iskalne zahteve lahko dodatno omejimo z uporabo dodatnih operatorjev. 

• EMPTY 

Operator EMPTY določa, da med rezultati iskanja ni zapisov, ki bi 

vsebovali atribut, po katerem smo omejili izbrano iskalno polje.  

 

Primer:  

Pri "Avtor – oseba" izberemo operator EMPTY.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki ne vsebujejo polj 700, 701 in 702. 

 

Opozorilo: 

Če pri posameznem iskalnem polju izberemo operator EMPTY, je vnos 

iskalne zahteve v vnosno polje onemogočen.  

 

• NOT 

Operator NOT določa, da so med rezultati iskanja zapisi, ki ne vsebujejo 

vrednosti, ki jo vpišemo v vnosno polje pri izbranem iskalnem polju. 

 

Primer:  

Pri "Jezik" izberemo operator NOT ter vpišemo slv.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki v podpolju 101a ne vsebujejo kode za 

slovenski jezik. 

 

• NOTEMPTY 

Operator NOTEMPTY določa, da so med rezultati iskanja zapisi, ki 

zagotovo vsebujejo atribut, po katerem smo omejili izbrano iskalno polje.  

 

Primer:  

Pri "Zbirka" izberemo operator NOTEMPTY.  

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo podatek o knjižni zbirki. 

  

Opozorilo: 

Če pri posameznem iskalnem polju izberemo operator NOTEMPTY, je vnos 

iskalne zahteve v vnosno polje onemogočen.  

 

Opozorilo: 

Pri izvajanju iskanja imajo prednost operatorji NOT, EMPTY in NOTEMPTY, 

nato operatorja AND in OR. Če slednja dva kombiniramo, se iskanje izvaja po 

takšnem zaporedju, kot sta operatorja zapisana (če torej operator OR stoji 

pred operatorjem AND, ima OR prednost).  
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Primer: 

Pri "Zbirka" izberemo operator EMPTY, pri "Založnik" pa vpišemo Beletrina. 

Med obema iskalnima poljema uporabimo operator AND.  

Rezultat iskanja so zapisi za publikacije Beletrine, brez podatka o knjižni 

zbirki. 

4.1.4 Omejevanje  

Omejevanje je postopek, s katerim omejimo iskanje po vrsti bibliografskega 

vira ali pisavi. Oba podatka sta kodirana.  

 

1. Pri "Omejevanje" kliknemo ikono . 

Odpre se okno Omejevanje, v katerem iz seznama izberemo ustrezno 

vrednost, po kateri želimo omejiti iskanje. 

 

V polje za vnos iskalne zahteve pri "Omejevanje" lahko vpišemo tudi eno ali 

več pripon, po katerih želimo omejiti iskanje. Pripone ločimo z vejico 

(presledka ne vnašamo). 

 

Primer: 

Če želimo poiskati vse članke, ki jih je leta 2005 napisal Mitja Novak, vpišemo 

pri "Avtor – oseba" Novak, Mitja*, pri "Leto izida" 2005 in iskalni zahtevi 

povežemo z operatorjem AND, pri "Omejevanje" pa iz šifranta izberemo vrsto 

bibliografskega vira ART, ki velja za članke. 

 

Primer: 

Pri "Omejevanje" vpišemo npr. BMA,MON. 

Med rezultati iskanja so zapisi za knjige, ki vsebujejo v podpolju 001b kodo 

"a" – tekstovno gradivo, tiskano, ne vsebujejo podpolja 130a in v podpolju 

001c vsebujejo kodo "m" – monografska publikacija.  

 

Postopek 

Možnosti ...  
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4.2 UKAZNO ISKANJE 

Z ukaznim iskanjem lahko iščemo po vseh indeksiranih poljih in podpoljih v 

bibliografskih zapisih. 

Po kliku na gumb Ukazno iskanje, vnesemo iskalno zahtevo v vnosno polje 

pri "Iskalna zahteva". Sestavimo jo s pomočjo: 

• iskalnih pojmov, ki jim dodamo predpone ali pripone  

• logičnih operatorjev OR, AND in NOT ter kontekstnega operatorja 

NEAR, ki povezujejo iskalne pojme 

 

Spremenimo lahko privzeti način iskanja. Če takoj po kliku na gumb Ukazno 

iskanje kliknemo gumb Shrani poizvedbo, se ukazno iskanje shrani kot 

privzeti način iskanja in velja, dokler ga ponovno ne spremenimo in shranimo. 

Privzeti način iskanja je vezan na uporabniško ime. 

 

 

1. Iskalno zahtevo s predpono sestavimo tako, da vpišemo predpono, zatem 

enačaj1 in iskalni pojem: 

<predpona>=<iskalni pojem>  

ali 

<predpona>=<iskalni pojem> <operator> <predpona>=<iskalni 

pojem>... 

 

2. Iskalno zahtevo s pripono sestavimo tako, da vpišemo najprej iskalni 

pojem, zatem poševnico2 in pripono: 

<iskalni pojem>/<pripona> 

ali 

<iskalni pojem>/<pripona> <operator> <iskalni pojem>/<pripona>... 

 

3. Iskalno zahtevo za iskanje le po določenem podpolju sestavimo tako, da 

vpišemo oznako polja in podpolja, zatem enačaj in iskalni pojem: 

<oznaka polja in podpolja>=<iskalni pojem>  

ali 

 
1 V sistemih COBISS.SR, COBISS.BH, COBISS.RS, COBISS.CG in COBISS.MK (v teh državah 

uporabljajo dve pisavi) je omogočeno tudi ukazno iskanje le po frazah v cirilici. Pri takem iskanju 

vpišemo med predpono in iskalni pojem dva enačaja namesto enega. 
 

2 V sistemih COBISS.SR, COBISS.BH, COBISS.RS, COBISS.CG in COBISS.MK (v teh državah 

uporabljajo dve pisavi) je omogočeno tudi ukazno iskanje le po besedah v cirilici. Pri takem iskanju 

vpišemo med pripono in iskalni pojem dve poševnici namesto ene. 

Postopek 
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<oznaka polja in podpolja>=<iskalni pojem> <operator> <oznaka polja 

in podpolja>=<iskalni pojem>... 

4. Iskalno zahtevo za iskanje po vrednosti indikatorja sestavimo tako, da 

vpišemo oznako polja, okrajšavo "ind", oznako indikatorja, zatem enačaj in 

iskalni pojem: 

<oznaka polja>ind<oznaka indikatorja>=<iskalni pojem>  

ali 

<oznaka polja>ind<oznaka indikatorja>=<iskalni pojem> <operator> 

<oznaka polja>ind<oznaka indikatorja>=<iskalni pojem>... 

5. Pri oblikovanju iskalnih zahtev si lahko pomagamo s funkcijo pregled 

pojmov (gl. pogl. 4.4). 

6. Če želimo pogledati seznam vseh iskalnih predpon in pripon ter seznam 

pripon za omejevanje, kliknemo gumb  pri "Iskalna zahteva". 

Odpre se okno Pomoč pri iskanju, v katerem se izpiše seznam predpon in 

pripon, njihov pomen in primeri iskanja. 

Seznam vseh iskalnih indeksov, ki se uporabljajo v bibliografskih bazah 

podatkov, je v dodatku A.1. 

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. CL=Sto romanov AND AU=Tolstoj*  

Na ta način poiščemo zapise za dela, ki so bila izdana v zbirki Sto romanov in 

katerih avtor je Tolstoj.  

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. CC=v1 AND CO=svn AND 200ind1=1 

AND 300a=Besedilo v slov., angl. in nem. 

Na ta način v iskalni zahtevi kombiniramo iskanje po indeksiranih in 

neindeksiranih poljih/podpoljih/vrednostih indikatorjev v bibliografskih 

zapisih.  

 

Nasvet: 

Kadar iščemo po ključnih besedah, lahko opustimo iskalno predpono (KW=) 

oz. pripono (/KW).  

 

Opozorilo: 

Če iščemo po več ključnih besedah hkrati, se med posameznimi pojmi 

programsko upošteva operator AND. Druge logične oz. kontekstne operatorje 

moramo vpisati sami. 

 

• Vrstni red izvajanja logičnih operacij: 

− oklepaj 

− kontekstni operatorji 
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− NOT 

− AND 

− OR 
 

• Uporaba oklepajev 

S postavljanjem oklepajev na ustreznih mestih lahko spremenimo 

vrstni red izvajanja posameznih operacij iskanja. 

 

Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. ((morje OR zrak) AND onesnaže*) NOT 

reke 

Na ta način poiščemo zapise, ki vsebujejo iskalne pojme morje ali zrak in 

onesnaže*, ne pa tudi reke. Program najprej poišče iskalne pojme, ki so 

navedeni v oklepajih. 

 

• Uporaba narekovajev 

Če v iskalnem pojmu uporabimo znak "(",  ")",  "=",  "/", ":", "%" ali 

logične operatorje AND, OR in NOT, moramo iskalni pojem napisati v 

narekovajih. 

 

Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. TI="science and technology*" AND 

PP=oxford* 

Na ta način poiščemo zapise, pri katerih se naslov začne s science and 

technology, kraj izida pa z oxford. Prvi iskalni pojem moramo zapisati v 

narekovajih, ker vsebuje rezervirano besedo "and".  

 

• Krajšanje iskalne zahteve 

Iskalno zahtevo lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z 

znakoma "%" ali "*". Znak "%" nadomesti en znak (znakov "%" je v 

nizu lahko več), znak "*" pa nadomesti poljuben niz znakov. Če 

iščemo frazo, ki vsebuje znak "*", lahko namesto "*" vnesemo 

presledek. 

4.2.1 Logični operatorji 

Iskalne zahteve lahko še dodatno omejimo ali razširimo z logičnimi operatorji. 

Uporabljati moramo logične operatorje v angleščini. 

 

• AND – logični IN 

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo prvi in drugi pojem oz. vse pojme, 

ki smo jih povezali z operatorjem AND. 
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Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. planinstvo AND vodniki 

Na ta način poiščemo po ključnih besedah zapise z obema ključnima 

besedama, planinstvo in vodniki. Iste rezultate bi dobili, tudi če bi ključni 

besedi zapisali le ločeni s presledkom in brez operatorja, tj. planinstvo 

vodniki.  

 

• OR – logični ALI 

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih 

pojmov. 

Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. CO=(cze OR svk) 

Na ta način poiščemo zapise za publikacije, ki so bile izdane na Češkem ali 

Slovaškem. 

 

• NOT – logična negacija 

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo prvi pojem, ne vsebujejo pa pojma, 

ki sledi operatorju NOT. 

 

Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. novinarstvo NOT televizij* 

Na ta način poiščemo zapise, ki vsebujejo besedo novinarstvo, ne pa tudi 

televizij*. 

4.2.2 Kontekstni operatorji 

Kontekstni operatorji določajo relativno bližino med iskalnimi pojmi in so 

podani v angleščini. Uporabljamo jih za iskanje po podatkih iz osnovnega 

indeksa (gl. dodatek A.1.1).  

 

•  (N) – NEAR 

Operator NEAR zahteva, da oba iskalna pojma nastopata skupaj, vendar sta 

lahko v poljubnem vrstnem redu. 

 

Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. rudolf (N) maister 

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo besedno zvezo Rudolf Maister ali 

Maister Rudolf. 

 

Operator (nN) določa, da oba iskalna pojma nastopata v poljubnem vrstnem 

redu, med njima pa lahko nastopa največ "n" besed. 
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Primer:  

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. cost (1N) benefit 

Med rezultati iskanja so zapisi, ki vsebujejo cost to benefit, benefit to cost, 

cost-benefit, cost/benefit itd. 

 

Opozorilo: 

Operatorja NEAR ni možno uporabiti v kombinaciji z levim krajšanjem.  

4.2.3 Iskanje po območju 

Ta način se najpogosteje uporablja za iskanje po območju, ki ga zamejujejo 

letnice ali drugi numerični podatki. 

1. Po območju iščemo tako, da najprej vpišemo nižjo vrednost, zatem 

dvopičje in nato višjo vrednost. 

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. PY=2000:2005  

Rezultat iskanja so zapisi za publikacije z letnicami izida od 2000 do vključno 

2005.  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju po območju ne uporabljamo znakov "*" ali "%" za krajšanje. 

Namesto tega vpišemo želeno območje v celoti. 

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. DA=20080105:20080505  

Rezultat iskanja so zapisi za publikacije z datumom inventarizacije od  

5. 1. 2008 do 5. 5. 2008. Z indeksom DA= lahko iščemo le v lokalni bazi 

podatkov.   

 

Opozorilo: 

Iskanje lahko traja dalj časa, če je razpon območja zelo velik. 

4.2.4 Omejevanje pri ukaznem iskanju 

V ukaznem načinu iskanja je možno omejevanje iskanja po: 

• letnici izida 

• vrsti bibliografskega vira 

• pisavi 

 

   

Postopek 
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Omejevanje po letnici izida  

1. Po letnici izida omejujemo rezultate iskanja tako, da za iskalnim pojmom 

napišemo poševnico in za njo navedemo še leto ali obdobje od leta do leta. 

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. knjižničarstvo/2002  

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo ključno besedo knjižničarstvo in leto 

izida 2002.  

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. knjižničarstvo/1994:2003  

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo ključno besedo knjižničarstvo in leto 

izida od 1994 do vključno 2003.  

 

 

Omejevanje po vrsti bibliografskega vira ali pisavi  

1. Po vrsti vira ali pisavi omejujemo rezultat iskanja tako, da za iskalnim 

pojmom vpišemo poševnico in za njo navedemo pripono za omejevanje. 

 

Pripone za omejevanje po vrsti bibliografskega vira so: 

• /MON – monografske publikacije 

Rezultati iskanja so omejeni na zapise za monografske publikacije 

(001c = "m"). 

• /SER – serijske publikacije 

Rezultati iskanja so omejeni na zapise za serijske publikacije 

(001c = "s"). 

• /ART – članki in drugi sestavni deli 

Rezultati iskanja so omejeni na zapise za članke in druge sestavne dele 

(001c = "a"). 

• /BMA – knjižno gradivo 

Rezultati iskanja so omejeni na zapise za knjižno gradivo (001b = "a" 

in 130a ne obstaja). 

• /NOMON 

Med rezultati iskanja ni zapisov za monografske publikacije. 

• /NOSER 

Med rezultati iskanja ni zapisov za serijske publikacije. 

• /NOART 

Med rezultati iskanja ni zapisov za članke in druge sestavne dele. 

• /NBM 

Med rezultati iskanja ni zapisov za knjižno gradivo. 

 

 

 

 

Postopek 

Postopek 
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Nasvet: 

Seznam pripon za omejevanje izpišemo s klikom na gumb  pri "Iskalna 

zahteva".  

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" lahko npr. vpišemo ali FR=ltd/MON  ali  FR=ltd/SER 

Rezultat iskanja so zapisi za besedilne elektronske monografske publikacije 

oziroma serijske publikacije.   

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. (kletarjenje OR vinograd*)/SER  

Rezultat iskanja so zapisi za serijske publikacije, ki vsebujejo ključno besedo 

kletarjenje ali ključno besedo vinogradništvo.  

 

Priponi za omejevanje po pisavi: 

• /LAT 

Rezultat iskanja so samo zapisi za dokumente v latinici (100l = "ba"). 

• /CIR 

Rezultat iskanja so samo zapisi za dokumente v cirilici (100l = "c*" ali 

100l = "oc"). 

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. biblija/CIR  

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo ključno besedo biblija in predstavljajo 

publikacijo v cirilici. 

 

Rezultate iskanja lahko omejujemo tudi tako, da pripone kombiniramo in 

jih med seboj ločimo z vejico (presledka ne vnašamo). 

 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" lahko npr. vpišemo biblija/ART,CIR,1991  

Rezultat iskanja so zapisi za članke in druge sestavne dele v cirilici, ki so bili 

izdani leta 1991 in vsebujejo ključno besedo biblija. 
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4.3 SKENIRANJE  

Skeniranje je postopek, s katerim lahko zožimo iskanje v drugih iskalnih poljih. 

Na ta način lahko iščemo tudi po neindeksiranih podpoljih ter vrednostih 

indikatorjev ali pa preverimo prisotnost nekega podpolja oz. indikatorja v 

bibliografskem zapisu. 

 

1. Pri "Skeniranje" vpišemo oznako polja in podpolja ali indikatorja, enačaj in 

iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z logičnimi operatorji. 

Uporabimo lahko logični IN (vnesti moramo znak "&"), logični ALI (vnesti 

moramo znak "&OR") in logično negacijo (vnesti moramo znak "&NOT"). 

Iskalno zahtevo vnesemo v obliki: 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> & 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>... 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> 

&NOT <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni 

pojem>... 

ali 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &OR 

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>... 

 

Iskanje po vsebini poljubnih podpolj in posameznih vrednostih indikatorjev 

lahko vključimo tudi v iskalno zahtevo pri ukaznem iskanju. 

 

Pri skeniranju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini 

ali na koncu z znakoma "%" ali "*": 

• znak "%" nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več) 

• znak "*" nadomesti poljuben niz znakov 
 

Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. PY=2008/mon and LA=scc, pri 

"Skeniranje" pa npr. 105f=g & 200ind1=0 

Na ta način poiščemo zapise za monografske publikacije v srbskem jeziku, ki so 

bile izdane leta 2008 in vsebujejo kodo "g" – poezija v podpolju 105f – Koda 

za literarno vrsto ter imajo v polju 200 – Naslov in navedba odgovornosti 

vrednost prvega indikatorja enako 0 – Naslov ni pomemben. 

  

Možnosti ...  

   

Postopek  
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Primer: 

Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. TD=2.30:2.32 and PY=2007, pri 

"Skeniranje" pa npr. 101d=* &NOT 101d=eng 

Na ta način poiščemo zapise za zbornike, ki so bili izdani v letu 2007 in imajo 

v podpolju 001t – Tipologija dokumentov/del vpisane kode za tipologijo del 

"2.30", "2.31" ali "2.32" ter vsebujejo povzetek v katerem koli jeziku 

(101d – Jezik povzetka), ne vsebujejo pa povzetka v angleškem jeziku.  

 

Primer: 

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. 215a=%%%% str. 

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju 215a – Posebna oznaka gradiva in obseg 

na petem mestu presledek in za njim besedo "str.", tj. zapise, ki vsebujejo 

podatek o številu strani, ki je višje od 1000 oz. imajo v podpolju 215a 

izpolnjena vsa štiri mesta (npr. [24] str.). 

 

V iskalno zahtevo pri "Skeniranje" ne vnašamo znakov za vklop oz. izklop 

ukazov LaTeX in znaka NSB/NSE. 

Lahko pa uporabljamo oklepaje in z njimi na ustreznih mestih spremenimo 

vrstni red izvajanja posameznih operacij iskanja. 

Vrstni red izvajanja operacij iskanja: 

• oklepaj 

• "&NOT" 

• "&" 

• "&OR" 
 

Primer: 

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. 105f=a* &NOT (205a=*ponat* &OR 

100c=19*) 

Na ta način poiščemo zapise za romane poljubnega žanra (105f=a*), med 

katerimi ni ponatisov (205a=*ponat*), prav tako pa niso izšli med letoma 1900 

in 1999 (100c=19*). Program najprej poišče iskalne pojme, ki so navedeni v 

oklepajih. 
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4.4 PREGLED POJMOV 

Pri oblikovanju iskalnih zahtev, ki jih vpisujemo v polja za vnos iskalnih 

zahtev, si lahko pomagamo s funkcijo pregled pojmov (ikona ).  

Funkcija omogoča vpogled v seznam iskalnih pojmov, ki se trenutno nahajajo v 

bazi podatkov. Uporabljamo jo, kadar želimo biti prepričani, da je iskalni 

pojem pravilno zapisan.  

Funkcija pregled pojmov ni na voljo pri iskalnih poljih "Ključne besede" in 

"COBISS.XX-ID".  

 

1. V polje za vnos iskalne zahteve vnesemo začetek iskalne zahteve (npr. 

začetek naslova publikacije, priimek avtorja ...). 

Kadar ne poznamo začetka iskalnega pojma, lahko pustimo polje za vnos 

iskalne zahteve tudi prazno.  

2. Kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

Odpre se okno Pregled pojmov, v katerem se izpiše seznam vseh pojmov 

od vpisane iskalne zahteve (ali od prvega pojma) naprej. Seznam je urejen 

naraščajoče po abecedi. Število pred vsakim pojmom pove, kolikokrat se ta 

pojem pojavlja v bazi podatkov. Za pomik na naslednjo stran seznama 

kliknemo gumb Naprej.  

 

Opozorilo: 

Iskalni pojmi v seznamu ne vsebujejo znaka "≠" za razvrščanje (NSB/NSE).  

 

3. V seznamu poiščemo in izberemo želeno vrednost.  

To lahko storimo na dva načina: 

 s kazalcem miške označimo vrednost in jo potrdimo z gumbom V redu 

 vrednost označimo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <PgUp>, 

<PgDn> in pritisnemo tipko <Enter> 
 

Izbrana vrednost se prenese v polje za vnos iskalne zahteve.  

 

Nasvet: 

Iz seznama pojmov najhitreje izberemo vrednost, če s kazalcem miške 

pokažemo nanjo in dvakrat kliknemo.  

 

Primer: 

Če želimo poiskati vse avtorje, katerih priimki se začenjajo z nizom znakov 

Dickens, vpišemo pri "Avtor – oseba" dickens in kliknemo ikono  zraven 

iskalnega polja. V oknu Pregled pojmov se izpiše seznam avtorjev iz baze 

podatkov od vpisanega niza znakov dalje. 

Postopek 
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4.5 SHRANJEVANJE POIZVEDBE 

Iskalne zahteve v okviru enega iskanja lahko shranimo in jih v obliki poizvedbe 

uporabimo kasneje.  

 

1. Vnesemo iskalne zahteve (gl. pogl. 4.1–4.3).    

2. Kliknemo gumb Shrani poizvedbo. 

Odpre se okno Poizvedba. 

3. Vnesemo ime, pod katerim želimo poizvedbo shraniti. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Poizvedba se doda v iskalnik pri "Poizvedbe" in v brskalnik v podokno 

Poizvedbe. 

 

Postopek preimenovanja in brisanja poizvedbe je opisan v priročniku Osnovna 

navodila COBISS3 (gl. pogl. 3.1.8.2 in pogl. 3.1.8.3). 

 

 

Predhodno shranjeno poizvedbo lahko prikličemo in uporabimo za nadaljnje 

iskanje. 

 

1. Pri "Poizvedbe" izberemo ustrezno poizvedbo.  

Iskalne zahteve iz poizvedbe se prenesejo v ustrezna polja za vnos iskalnih 

zahtev. 

2. Kliknemo gumb Poišči. 

Program sproži iskanje v izbrani bazi podatkov. Izpišejo se rezultati 

iskanja, ki ustrezajo iskalnim zahtevam, shranjenim v poizvedbi.  

 

Poizvedbo lahko aktiviramo tudi v brskalniku. V podoknu Poizvedbe lahko 

izberemo metodo Poizvedbe / Poišči ali pa dvakrat kliknemo grafično oznako 

ali ime poizvedbe. Odpre se iskalnik, v katerem so rezultati iskanja v lokalni 

bazi podatkov le prikazani, možnost novega iskanja pa ne obstaja. 

Postopek 

Postopek 

Možnosti ... 
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4.6 IZBIRA PRIKAZA REZULTATOV ISKANJA  

Rezultati iskanja so vidni v spodnjem delu iskalnika. Izpisani so na različne 

načine, glede na število prikazanih bibliografskih podatkov.  

 

1. Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo obseg prikaza podatkov, in sicer 

pred iskanjem ali po izvršenem iskanju.  

 

Nazadnje izbrani prikaz rezultatov iskanja se shrani in upošteva pri nadaljnjih 

iskanjih (do spremembe). 

 

Obseg bibliografskih podatkov, ki se izpišejo v rezultatih iskanja, je določen 

vnaprej ali pa si ga katalogizator določi sam. 

Za vse vire je vnaprej definiran privzeti prikaz, ki vsebuje podatke za osnovno 

identifikacijo vira in bibliografskega zapisa ter prikaz, ki vsebuje podrobnejše 

podatke, potrebne ob prevzemanju zapisov. 

Različne vrste prikazov rezultatov iskanja lahko definiramo v brskalniku tudi 

sami (gl. pogl. 12.1.2 in pogl. 12.1.3).  

Seznam vnaprej definiranih atributov z ustreznimi polji in podpolji, iz katerih 

se lahko izpisujejo podatki v prikazu rezultatov iskanja, je podan v dodatku 

E.1. 

 

Postopek 
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4.7 ISKANJE S SEZNAMOM IDENTIFIKACIJSKIH ŠTEVILK 

ZAPISOV 

V ukaznem načinu iskanja lahko uporabimo predhodno shranjene sezname 

identifikacijskih številk za nadaljnje iskanje. 

 

1. Kliknemo gumb Seznam ID.  

Odpre se okno Seznam ID.    

2. Vpišemo identifikacijske številke, ki jih med seboj ločimo z novo vrstico, 

vejico, presledkom ali tabulatorjem.  

 

Opozorilo: 

V seznam lahko dodamo največ 25.000 ID-jev. Če jih dodamo več, se pri 

iskanju upošteva le prvih 25.000. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Na gumbu se izpiše število dodanih ID-jev. 

4. Vnesemo lahko dodatne iskalne zahteve (gl. pogl. 4.2–4.3). 

5. Kliknemo gumb Poišči. 

Sproži se iskanje v izbrani bazi podatkov, a le v zapisih, katerih 

identifikacijske številke so bile dodane v seznam. Izpišejo se rezultati 

iskanja, ki ustrezajo iskalnim zahtevam. 

6. Seznam identifikacijskih številk zbrišemo s klikom na gumb  ali gumb 

Novo iskanje. 

 

Postopek 
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5 PREGLEDOVALNIK 

Pregledovalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča 

pregledovanje bibliografskega zapisa oz. zapisov, ki so z njim povezani. V 

pregledovalniku lahko pregledujemo en sam zapis ali več bibliografskih 

zapisov hkrati. 

 

Elementi pregledovalnika so: 

• naslovna vrstica 

• ikoni  Nazaj in  Naprej, ki ob vstopu v pregledovalnik nista 

aktivni 

• ikoni  Prejšnji in  Naslednji, ki sta prikazani le, če smo odprli 

pregledovalnik za več bibliografskih zapisov hkrati 

• zavihki Osnovni prikaz, MARC in Standardni prikaz, ki omogočajo 

prikaz izbranega bibliografskega zapisa v različnih formatih  

• del okna, v katerem je prikazan bibliografski zapis 

• del okna, v katerem so prikazane povezave z izbranim bibliografskim 

zapisom 

• gumbi 

− Naslovnica – prikaz naslovnice gradiva 

− Odpri – prikaz povezanega zapisa v istem pregledovalniku  

− Novo okno – prikaz povezanega zapisa v ločenem pregledovalniku 

− Natisni – tiskanje bibliografskega zapisa 

− Poišči – iskanje po bibliografskem zapisu 

− Zapri – zapiranje posameznega pregledovalnika 

− Zapri vse – zapiranje vseh pregledovalnikov 
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Slika 5-1: Pregledovalnik 

 

Pregledovalnik lahko odpremo v brskalniku ali iskalniku. 

 

Izhajamo iz iskalnika.  

1. Pregledovalnik odpremo tako, da med rezultati iskanja označimo 

bibliografski zapis in kliknemo gumb Pokaži. 

Postopek 

ikoni za navigacijo 

med pregledovalniki 

ikoni za navigacijo 

med zapisi 
zavihek 

gumb za prikaz 

povezanega zapisa v 

istem pregledovalniku 

gumb za prikaz 

povezanega zapisa v 

ločenem pregledovalniku 

gumba za zapiranje 

pregledovalnikov 
gumb za 

tiskanje 

gumb za 

iskanje 

gumb za prikaz 

naslovnice gradiva 
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Odpre se okno Pregledovanje – Bibliografski zapis: tekoča št. nn, v 

katerem se izbrani bibliografski zapis izpiše v obliki, v kateri smo nazadnje 

pregledovali bibliografski zapis (osnovni prikaz, MARC, standardni 

prikaz). 

Če kliknemo zavihek Osnovni prikaz (gl. pogl. 5.1), lahko pogledamo 

bibliografski zapis v obliki seznama atributov. V zavihku MARC se izpiše 

zapis v formatu COMARC/B (gl. pogl. 5.2). Če želimo pogledati prikaz 

ISBD, kliknemo zavihek Standardni prikaz (gl. pogl. 5.3).  

Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi ali objekti, si jih lahko 

ogledamo v delu okna Povezave. 

2. Če želimo pogledati naslovnico gradiva, kliknemo gumb Naslovnica. 

Naslovnica se prikaže le, če obstaja v COBISS+. 

3. Če želimo pogledati zapis ali drug objekt, ki je povezan z zapisom, ki ga 

pregledujemo, ga moramo najprej v seznamu povezav označiti in nato 

klikniti gumb Novo okno. Označeni zapis se prikaže v ločenem 

pregledovalniku. Če želimo prikazati označeni zapis v istem 

pregledovalniku (in s tem prekriti zapis, ki ga pregledujemo), kliknemo 

gumb Odpri.  

 

Nasvet: 

Povezani bibliografski zapis lahko pogledamo tudi tako, da ga dvakrat 

kliknemo. Izbrani zapis se prikaže v obstoječem oknu. 

 

4. Med povezanimi bibliografskimi zapisi, odprtimi v istem pregledovalniku, 

se nazaj pomikamo z ikono , naprej pa z ikono . 

5. Če smo v iskalniku označili več bibliografskih zapisov in odprli 

pregledovalnik, se lahko na prejšnji zapis pomaknemo z ikono , na 

naslednji zapis pa z ikono .  

6. Če želimo bibliografski zapis natisniti na tiskalnik, kliknemo gumb 

Natisni.  

 

Opozorilo: 

Za ustrezni izpis moramo imeti na računalniku nameščeno javo, verzijo 1.6 

ali novejšo. 

 

7. Če želimo v prikazu zapisa v formatu MARC najti določeno besedilo, 

kliknemo gumb Poišči. Vnesemo iskalni pojem in potrdimo s klikom na 

gumb V redu. Iskano besedilo se v zapisu obarva modro. 

8. Za zapiranje posameznega pregledovalnika kliknemo gumb Zapri. Če smo 

odprli povezan zapis v ločenem pregledovalniku, lahko vse pregledovalnike 

hkrati zapremo s klikom na gumb Zapri vse. 

 

Če spremenimo velikost okna pregledovalnika, se nova velikost po zapiranju 

pregledovalnika shrani in velja, dokler velikosti ponovno ne spremenimo. 
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Podpoglavja: 

• Osnovni prikaz 

• Prikaz v formatu MARC 

• Standardni prikaz 



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, junij 2013  5.1-1 

 

5.1 OSNOVNI PRIKAZ 

Osnovni prikaz omogoča pregledovanje izbranega bibliografskega zapisa v 

obliki seznama atributov. Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi 

ali objekti, si jih lahko ogledamo v delu okna Povezave. V tem delu okna si 

lahko ogledamo npr. pripadajoče normativne zapise, če obstajajo. 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

 avtor 

 naslov in navedba odgovornosti 

 status in vrsta gradiva 

 vrsta vsebine 

 podatki o zapisu 

 jezik besedila/izvirnika 

 država izida 

 izdaja 

 posebni podatki o gradivu 

 impresum 

 sekundarni avtorji 

 fizični opis 

 zbirka 

 opombe 

 opomba o vsebini 

 standardni identifikatorji 

 predmetne oznake 

 UDK 

 URL 

 identifikacijska številka (COBISS.XX-ID) 

 kreator 

 redaktor 

 sistem COBISS 
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5.2 PRIKAZ V FORMATU MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/B. 

Najprej so navedeni podatki o zapisu iz sistemskega polja, nato sledijo polja s 

podpolji in indikatorji. 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki (če obstajajo): 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

• datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala 

• datum zadnje spremembe in ime osebe, ki je zapis spremenila 

("Updated") 

• datum zadnjega prevzema iz COBIB-a in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("Copied") 

• datum prvega prevzema iz COBIB-a ("First Copied") 

• datum prenosa zapisa v COBIB ("SaveToHost") 

• datum potrditve tipologije in ime osebe, ki je tipologijo potrdila ("TD 

Confirmed") 

• datum zadnje avtomatske uskladitve bibliografskih zapisov z 

normativnima bazama podatkov CONOR in SGC ("SynToCon") 

• datum prevzema zapisa iz mreže COBISS.Net in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("COBISS.Net") 

• datum zadnjega vpisa podatkov o zalogi v segmentu COBISS3/Zaloga 

in ime osebe, ki je podatke vpisala ("COBISS3") 

• oznaka, da je bil zapis shranjen v segmentu COBISS2/Katalogizacija 

("KAT2") 

 

Primer: 

V pregledovalniku pregledujemo zapis z identifikacijsko številko zapisa 1168. 

Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu: 

ID=1168 LN=0000011525 M V4 06.11.2002 SIKRSL::METKA Updated: 

22.01.2008 IZUM::TANJA Copied: 22.01.2008 IZUM::TANJA First Copied: 

22.01.2008 SynToCon: 05.09.2005 KAT2 
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Pri izpisu zapisa so uporabljene naslednje barve: 

• rdeča za številke polj 

• črna za številčne vrednosti indikatorjev in vsebino v podpoljih 

• zelena za oznake podpolj 

• modra za oznake elementov 

• vijolična za vsebino, ki je vnesena v podpolje 996/997f – Številčna 

oznaka publikacije – inventarna številka 

 

Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi ali objekti, si jih lahko 

ogledamo v delu okna Povezave. 
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5.3 STANDARDNI PRIKAZ 

Standardni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki ISBD. Elementi 

prikaza so v zavihku Standardni prikaz navedeni v naslednjem vrstnem redu: 

 značnica 

 bibliografski opis enote 

 dodatni vpisi (avtorji, predmetne oznake) 

 vrstilec klasifikacijskega sistema 

 identifikacijska številka (COBISS.XX-ID) 
 

Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi ali objekti, si jih lahko 

ogledamo v delu okna Povezave. 
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6 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

Odložišče zapisov je del vmesnika za katalogizacijo, kamor lahko dodajamo 

poljubne zapise, tako da jih najprej poiščemo z iskalnikom ali pa jih prikličemo 

s posebnimi metodami. Zapise v odložišču lahko pregledujemo, primerjamo 

med sabo ali z drugimi zapisi, preverjamo njihovo pravilnost, jih s posebnimi 

metodami dodajamo v urejevalnik zapisa ali pa si z njimi na različne načine 

pomagamo pri urejanju zapisa v urejevalniku. Preverimo lahko tudi, ali je zapis 

dvojnik že obstoječega zapisa (zapisov), in izpišemo arhivske verzije zapisa, ki 

obstaja v bazi podatkov COBIB. 

Zapisi se v odložišče dodajajo kot zavihki, vsak zavihek pa je označen z 

akronimom baze podatkov (npr. CONOR) in identifikacijsko številko zapisa ali 

z besedilom, ki pojasnjuje izvor zapisa (delovni zapis, izhodiščni zapis …). 

Zapisi so v zavihkih prikazani v formatu COMARC. 

V odložišču zapisov zmeraj obstaja zavihek Delovni zapis. V njem se 

prikazuje zapis, ki ga trenutno urejamo v urejevalniku zapisa.  
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Slika 6-1: Odložišče zapisov 

 

Če kliknemo z desnim gumbom miške zapis v odložišču (ne na zavihek), se 

odpre priročni meni, v katerem so metode za iskanje besedila in kopiranje ter 

določene metode iz menija Odložišče. Metode, ki jih v določenem trenutku ni 

možno izvesti (neaktivne metode), so obarvane sivo.  

 

 

zapis, 

ki ga urejamo 

v urejevalniku 

verzija zapisa iz 

lokalne baze 

podatkov 

verzija 

zapisa iz 

COBIB-a 

delovni zapis 

pred začetkom 

urejanja 

zapis iz 

normativne baze 

podatkov 

CONOR 
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Slika 6-2: Odložišče zapisov – seznam metod iz priročnega menija 

 

V odložišče lahko dodamo različne vrste zapisov, ki smo jih poiskali z 

iskalnikom v različnih bazah podatkov. Nabor metod v odložišču, ki so na 

voljo za posamezne vrste zapisov, je odvisen od vrste zapisa. Tako lahko na 

primer za normativne zapise iz baz CONOR in SGC ali zapise iz baze 

podatkov CORES uporabimo iste metode kot v meniju Odložišče v oknu 

Normativni zapis (<akronim normativne baze podatkov>) (gl. pogl. 9.4 in 

pogl. 10.4) oz. v oknu CORES (gl. dodatek G). 

Zapisi ostanejo v odložišču zapisov, dokler jih iz odložišča ne odstranimo ali 

dokler ne zapremo vmesnika za katalogizacijo. 

 

Podpoglavja: 

• Delovni zapis 

• Dodajanje zapisov v odložišče 

• Odstranitev zavihkov iz odložišča 

• Preverjanje zapisa 

• Primerjanje zapisov 

• Uporaba odložišča zapisov pri urejanju 

• Druge možnosti za delo v odložišču 

• Nastavitve odložišča 
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6.1 DELOVNI ZAPIS 

Zapis, ki ga urejamo v urejevalniku zapisa, se prikazuje tudi v zavihku Delovni 
zapis v odložišču zapisov. V njem so takoj vidni vsi podatki, ki jih dodajamo 
ali spreminjamo v urejevalniku zapisa. Podatki, ki smo jih dodali ali 
spremenili, se v zavihku obarvajo rumeno. 

Zapis je v zavihku Delovni zapis prikazan v strnjeni obliki, kar omogoča bolj 
celovit pregled nad zapisom v urejevalniku. 

Zapis v zavihku Delovni zapis se privzeto izpiše v formatu COMARC. Način 
prikaza lahko spremenimo, če v meniju Odložišče izberemo ustrezno metodo 
(gl. pogl. 6.7.2).  

V zavihku Delovni zapis lahko vsebino polja oz. podpolja, ki smo ga izbrali v 
urejevalniku zapisa, prikažemo v modri barvi. Način prikaza spremenimo tako, 
da v meniju Nastavitve označimo potrditveno polje "Prikaži izbrano 
polje/podpolje" (gl. pogl. 6.8). 

 

Primer: 

Če v urejevalniku urejamo nov zapis, se v zavihku Delovni zapis izpiše 
identifikacijska številka delovnega zapisa ID=–1. Ker zapis do shranjevanja 
nima določene identifikacijske številke, mu program začasno dodeli število –1. 
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6.2 DODAJANJE ZAPISOV V ODLOŽIŠČE 

V odložišče zapisov lahko dodamo en zapis ali več. V odložišče dodajamo 

zapise iz iskalnika, različne variante zapisov za isti bibliografski vir in začasno 

shranjene zapise.  

6.2.1 Dodajanje zapisov iz iskalnika 

V odložišče lahko dodajamo zapise z aktiviranjem iskalnika v različnih bazah 

podatkov (tj. v lokalni bazi podatkov oz. COBIB-u, normativni bazi podatkov 

CONOR in SGC, bazi podatkov CORES, v kateri drugi vzajemni bibliografski 

bazi podatkov v mreži COBISS.Net ali drugi tuji bazi podatkov (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)). 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim baze podatkov>  

(npr. Iskanje / CONOR). 

Odpre se okno Iskanje – <…> (npr. Iskanje – Normativni zapis 

(CONOR)). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. Med rezultati je lahko tudi več 

zapisov. 

3. Označimo ustrezni zapis oz. več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. V 

odložišče lahko dodamo tudi več zapisov. 

6.2.1.1 Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u 

V lokalni bazi podatkov lahko poiščemo zapise, ki so bili v COBIB-u 

dopolnjeni, in jih po potrebi posodobimo. 

 

1. Izberemo metodo  Iskanje / Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u. 

Odpre se okno Iskanje – Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u.  

2. Vpišemo iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.  

Odpre se okno Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u, v katerem so le zapisi, ki 

so bili po tem, ko so bili vpisani v našo lokalno bazo, dopolnjeni v 

vzajemni bazi.  

3. Zapise preverimo in tiste, ki jih želimo posodobiti, izberemo. 

Postopek  

Postopek  
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Izbrani zapisi se naložijo v odložišče. Z metodo Zapis / Uredi zapis jih 

ponovno prevzamemo, da se dopolnitve iz COBIB-a shranijo tudi v našo 

lokalno bazo. 

 

Opozorilo: 

Iskanje dopolnjenih zapisov je omejeno na 5.000 zapisov. Priporočamo, da 

se iskanje razdeli na manjše dele; npr. na obdobje nekaj mesecev ali let 

(odvisno od velikosti lokalne baze), ko so bili zapisi kreirani. 

 

Zapise, ki so bili dopolnjeni v COBIB-u, lahko poiščemo tudi z razredno 

metodo Bibliografski zapis / Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u v brskalniku.  

 

6.2.2 Dodajanje zapisa za isti bibliografski vir 

Izbranemu zapisu v odložišču lahko dodamo pripadajočo verzijo zapisa iz 

lokalne baze podatkov ali COBIB-a. Na ta način lahko primerjamo različne 

verzije zapisa za isti bibliografski vir. 

6.2.2.1 Verzija zapisa iz COBIB-a 

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz  

COBIB-a, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz COBIB-a 

lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča. 

 

1. Poiščemo in izberemo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a. 

Pripadajoči zapis iz COBIB-a se doda v odložišče zapisov. 

 

Opozorilo: 

Če v COBIB-u ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.  

6.2.2.2 Verzija zapisa iz lokalne baze podatkov 

Delovnemu zapisu lahko dodamo trenutno shranjeno verzijo zapisa iz lokalne 

baze podatkov, ne da bi aktivirali iskanje v iskalniku. Verzijo zapisa iz lokalne 

baze podatkov lahko dodamo tudi nekaterim drugim zapisom iz odložišča. 

 

1. Poiščemo in izberemo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze 

podatkov. 

Pripadajoči zapis iz lokalne baze podatkov se doda v odložišče zapisov. 

 

Postopek  

  

Postopek  

  

Možnosti ...  
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Opozorilo: 

Če v lokalni bazi ni pripadajočega zapisa, nas program na to opozori.  

6.2.2.3 Izhodiščna verzija zapisa 

Delovnemu zapisu lahko dodamo v odložišče stanje zapisa pred začetkom 

urejanja. Izhodiščna verzija zapisa se ne ujema nujno s shranjenim stanjem v 

bazi podatkov in jo lahko preverimo le, dokler delovnega zapisa ne shranimo. 

 

Zapis mora biti v urejevalniku.  

 

1. Izberemo metodo Iskanje / Prikaži izhodiščni zapis. 

Izhodiščni zapis se doda v odložišče zapisov. Ta se ujema z zapisom, ki se 

je pred urejanjem naložil v urejevalnik (stanje zapisa pred dopolnitvami). 

 

Opozorilo: 

Če v urejevalniku kreiramo nov zapis, metoda Iskanje / Prikaži izhodiščni 

zapis ni aktivna.  

6.2.3 Dodajanje začasno shranjenega zapisa  

V odložišče zapisov lahko dodamo tudi začasno shranjeni zapis (gl. pogl. 11.1 

in pogl. 11.2).  

 

1. Izberemo metodo Iskanje / Začasno shranjeni zapisi. 

Odpre se okno Začasno shranjeni zapisi. 

2. Poiščemo in izberemo zapis (gl. pogl. 11.3). 

Začasno shranjeni zapis se doda v odložišče zapisov. 

  

Postopek  

  

Pogoj 

Postopek  
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6.3 ODSTRANITEV ZAVIHKOV IZ ODLOŽIŠČA 

Iz odložišča zapisov lahko odstranimo enega ali več zavihkov z zapisi.  

 

 

Opozorilo: 

Iz odložišča zapisov ne moremo odstraniti zavihka z delovnim zapisom. 

6.3.1 Odstranitev izbranega zavihka 

Iz odložišča zapisov lahko odstranimo izbrani zavihek z zapisom. 

 

1. Zavihek, ki ga želimo odstraniti, označimo.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Odstrani zavihek. 

 

Zavihek z zapisom lahko odstranimo iz odložišča zapisov tudi tako, da iz 

priročnega menija izberemo metodo Odstrani zavihek. 

6.3.2 Odstranitev vseh zavihkov razen izbranega 

Iz odložišča zapisov lahko odstranimo vse zavihke, razen izbranega. 

 

1. Zavihek, ki ga ne želimo odstraniti, označimo.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Odstrani druge zavihke.  

 

Druge zavihke lahko odstranimo iz odložišča zapisov tudi tako, da iz 

priročnega menija izberemo metodo Odstrani druge zavihke. 

6.3.3 Odstranitev vseh zavihkov  

Iz odložišča zapisov lahko odstranimo vse zavihke hkrati. 

 

1. Izberemo metodo Odložišče / Odstrani vse zavihke.  

 

Vse zavihke lahko odstranimo iz odložišča zapisov tudi tako, da iz priročnega 

menija izberemo metodo Odstrani vse zavihke. 

Postopek  

Možnosti ...  

  

Postopek  

Možnosti ...  

Postopek  

Možnosti ...  
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6.4 PREVERJANJE ZAPISA 

Za zapis je možno preveriti, ali vsebuje programsko preverljive napake. Pri tem 
se izvedejo programske kontrole, ki preverijo pravilnost vnosa (gl. dodatek B). 
Programsko preverjanje je nujno predvsem pri starih zapisih in zapisih, 
prenesenih iz drugih sistemov. 

 

1. Zavihek z zapisom, ki ga želimo preveriti, označimo. 

2. Izberemo metodo Odložišče / Preveri zapis. 

Če v zapisu ni napak, nas program o tem obvesti. 

Če v zapisu so napake, se odpre okno s seznamom napak v zapisu. V oknu 
se lahko izpiše: 

• naslov in podatki o odgovornosti 
• obvestilo o različnih verzijah zapisa 
• seznam napak in opozoril 

 

3. Kliknemo gumb V redu.  
 

 
Slika 6.4-1: Programsko ugotovljene napake 

 

Z metodo Zapis / Preveri zapis lahko preverimo tudi pravilnost zapisa v 
urejevalniku. 

Možnosti ...  
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6.5 PRIMERJANJE ZAPISOV  

Zapise v odložišču zapisov lahko med seboj primerjamo. 

 

1. Poiščemo in označimo zapis, ki ga želimo primerjati.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Primerjaj zapis. 

Odpre se okno Izbira zapisa za primerjavo s seznamom zapisov, ki so na 

voljo za primerjavo z izbranim zapisom. V seznamu so zapisi iz odložišča 

zapisov, in verzija izbranega zapisa iz lokalne baze podatkov ali iz 

COBIB-a. 

 

 

Slika 6.5-1: Okno Izbira zapisa za primerjavo 

 

3. Označimo zapis, ki ga želimo primerjati z izbranim zapisom, in kliknemo 

gumb V redu. 

Odpre se okno Primerjava zapisov, v katerem se oba zapisa izpišeta v 

formatu COMARC. Razlike med njima so označene rumeno, polja, ki se 

razlikujejo, pa so navedena pri "Razlikujejo se polja"nad zapisoma. 

4. Če želimo zapisa, ki ju primerjamo, natisniti, kliknemo gumb Natisni. 

5. Okno Primerjava zapisov zapremo s klikom na gumb Izhod. 

Postopek  
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Slika 6.5-2: Okno Primerjava zapisov 
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6.6 UPORABA ODLOŽIŠČA ZAPISOV PRI UREJANJU  

Iz zapisov v odložišču lahko prenašamo poljubne podatke v zapis v 

urejevalniku. Prav tako lahko po zapisih v odložišču tudi iščemo. 

6.6.1 Iskanje besedila 

V zapisu v odložišču lahko poiščemo določeno besedilo. 

 

1. Iz priročnega menija izberemo metodo Poišči. 

Odpre se okno Odložišče. 

2. V okno za vpis iskalnega pojma vnesemo besedilo, ki ga želimo poiskati, in 

kliknemo gumb V redu.  

Iskano besedilo se v zapisu v odložišču obarva modro. 

6.6.2 Kopiranje besedila 

Iz zapisa v odložišču lahko kopiramo besedilo v podpoljih. 

 

1. Besedilo, ki ga želimo kopirati, označimo. 

Označeno besedilo se obarva modro. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Kopiraj besedilo. 

Označeno besedilo se shrani v odložišče besedil. 

 

Besedilo lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <C>. 

6.6.3 Kopiranje polja 

Iz zapisa v odložišču lahko kopiramo poljubno polje in pripadajoča podpolja z 

vsebino. 

 

1. Kliknemo poljubno mesto v želenem polju. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Kopiraj polje. 

Izbrano polje in pripadajoča podpolja z vsebino se obarvajo modro in 

shranijo v odložišče polj. 

Postopek  

Postopek  

Možnosti ...  

Postopek  
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6.6.4 Kopiranje podpolja 

Iz zapisa v odložišču lahko kopiramo poljubno podpolje z obstoječo vsebino. 

 

1. Kliknemo poljubno mesto v želenem podpolju. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Kopiraj podpolje. 

Izbrano podpolje z obstoječo vsebino se obarva modro in shrani v odložišče 

podpolj. 

6.6.5 Kopiranje vsebine podpolja 

Iz zapisa v odložišču lahko kopiramo celotno vsebino poljubnega podpolja. 

 

1. Kliknemo poljubno mesto v želenem podpolju. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Kopiraj vsebino podpolja. 

Vsebina izbranega podpolja (brez oznake podpolja) se obarva modro in 

shrani v odložišče besedil. 

Postopek  

Postopek  
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6.7 DRUGE MOŽNOSTI ZA DELO V ODLOŽIŠČU 

V odložišču zapisov imamo možnost zapis tudi osvežiti, ga prikazati v 

standardnem formatu, natisniti, preveriti, v katerih lokalnih bazah podatkov ga 

imajo in kakšno je stanje zaloge v COBISS+. Prav tako lahko preverimo, ali je 

zapis morebiti dvojnik že obstoječega zapisa. Kadar izberemo zapis iz COBIB-

a, pa lahko preverimo in izpišemo še njegove arhivske verzije.  

6.7.1 Osvežitev zapisa 

Zapis v odložišču lahko uskladimo s stanjem v bazi podatkov. Stanje se 

razlikuje, če je zapis, ko smo ga naložili v odložišče, naknadno nekdo dopolnil 

in ponovno shranil v bazo podatkov. 

 

1. Zapis, ki ga želimo osvežiti, označimo.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Osveži zapis.  

 

Delovnega zapisa ne moremo prekriti s trenutnim stanjem v bazi podatkov.  

6.7.2 Sprememba prikaza 

V odložišču zapisov lahko prikažemo zapis v standardnem formatu ali v 

formatu COMARC. 

 

1. Poiščemo in izberemo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži v standardnem formatu.  

 

Nasvet: 

Zapis v standardnem formatu je možno odpreti tudi v privzetem brskalniku, 

tako da iz priročnega menija izberemo metodo Prikaži v spletnem 

brskalniku. 

 

S standardnega formata preidemo na format COMARC tako, da izberemo 

metodo Odložišče / Prikaži v formatu COMARC. Delovni zapis se pokaže v 

formatu COMARC, takoj ko v zapisu iz urejevalnika izberemo poljubno polje. 

6.7.3 Tiskanje zapisa 

Zapis, ki je v odložišču zapisov, lahko natisnemo v formatu COMARC ali v 

standardnem formatu. 

Postopek  

Postopek  

  



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

6.7-2 © IZUM, november 2021 

 

 

1. Poiščemo in označimo zapis. 

2. Izberemo metodo Odložišče / Natisni zapis.  

 

Zapis lahko natisnemo v standardnem formatu, če smo izbrali metodo 

Odložišče / Prikaži v standardnem formatu. 

6.7.4 Tiskanje več zapisov hkrati 

Če je v odložišču več zapisov, jih lahko natisnemo hkrati. 

 

1. Poiščemo in označimo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Pripravi zapise za izpis.  

Odpre se okno Izpis zapisov. 

 

 

Slika 6.7-1: Okno Izpis zapisov 

 

3. Pri "Izberi prikaz" izberemo prikaz, v katerem bomo izpisali zapise: 

• MARC za izpis v formatu COMARC 

• Standardni za izpis v standardnem formatu 

• Uporabniški za izpis v obliki seznama atributov 
 

 

 

 

Postopek  

Postopek  
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Opozorilo: 

Posamezne knjižnice imajo lahko vključen še dodaten prikaz, kot npr. 

prikaz CIP. 

 

4. Pri "Izberi zapise" označimo en zapis ali več zapisov (gl. korak 10 pri 

postopku v pogl. 4). 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Izpis zapisov, v katerem so prikazani izbrani zapisi v 

izbranem prikazu izpisa. 

6. Kliknemo gumb Izpis. 

6.7.5 Prikaz seznama knjižnic 

Za vsak bibliografski zapis v odložišču je možno preveriti, v katerih lokalnih 

bazah podatkov se nahaja in kakšno je stanje zaloge po knjižnicah (podatek v 

COBISS+). 

 

1. Poiščemo in označimo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži seznam knjižnic.  

Odpre se okno Seznam knjižnic, v katerem se izpišejo vse lokalne baze 

podatkov, v katerih se nahaja izbrani zapis. 

 

 

Slika 6.7-2: Okno Seznam knjižnic 

 

 

3. Če želimo seznam omejiti na ožjo skupino knjižnic, kliknemo gumb 

Prikaži izbor.  

Postopek  
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V COBISS.SI so knjižnice razporejene po enakih skupinah kot na vstopni 

strani COBISS+. Seznam je omejen le na tisto skupino knjižnic, v katero 

sodi naša knjižnica. Npr. katalogizator iz Univerzitetne knjižnice Maribor 

bo dobil le seznam knjižnic Univerze v Mariboru. 

Če želimo ponovno izpisati seznam vseh knjižnic, kliknemo gumb Prikaži 

vse. 

4. Če želimo preveriti, kakšno je stanje zaloge v posamezni knjižnici, 

kliknemo gumb Zaloga.  

Odpre se okno spletnega brskalnika, kjer se v COBISS+ prikaže izbrani 

zapis skupaj z zalogo v knjižnicah. 

6.7.6 Preverjanje dvojnikov 

Za vsak bibliografski zapis iz lokalne baze podatkov, COBIB-a, tujih baz 

podatkov, COBISS.Net-a in baze METADAT je v odložišču možno preveriti, 

ali je zapis potencialni dvojnik katerega od zapisov v COBIB-u. 

 

1. Poiščemo in izberemo zapis.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Preveri dvojnike.  

V COBIB-u se sproži iskanje zapisov, ki bi lahko bili dvojniki. 

Če takih zapisov ni, nas program o tem obvesti, sicer se odpre okno s 

seznamom potencialnih dvojnikov, ki jih je treba preveriti. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Tudi v urejevalniku zapisa lahko preverimo, ali je bibliografski zapis, ki ga 

kreiramo oz. urejamo, dvojnik že obstoječega zapisa. To naredimo tako, da v 

zavihku Delovni zapis izberemo metodo Odložišče / Preveri dvojnike.  

6.7.7 Izpis iz arhivske baze podatkov 

V nekaterih sistemih COBISS je omogočeno tudi arhiviranje zapisov.1 Če je 

arhivska baza podatkov na voljo, je možno za vsak bibliografski zapis iz baze 

podatkov COBIB preveriti in izpisati njegove predhodne verzije.   

 

1. Poiščemo in izberemo zapis iz COBIB-a.  

2. Izberemo metodo Odložišče / Izpis iz arhiva.  

 

 

 

 

 

 
1 Arhivska baza bibliografskih zapisov je na voljo v sistemu COBISS.SI. Arhivirane so vse verzije 

zapisov iz COBIB-a od leta 2007 dalje. 

Postopek  

Možnosti ...  

Postopek  
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Opozorilo: 

Metoda Odložišče / Izpis iz arhiva ni vidna, kadar je na odložišču izbran 

zapis iz lokalne baze podatkov. 

 

Odpre se okno Izpis zapisov. 

3. Pri "Izberi prikaz" izberemo prikaz, v katerem bomo izpisali arhivske 

verzije izbranega zapisa. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Izpis zapisov s seznamom arhivskih zapisov v izbranem 

prikazu izpisa. 

5. Kliknemo gumb Izpis. 

Če smo predhodno izbrali prikaz MARC, vidimo na izpisu strukturo 

arhivskih zapisov. Vsaka verzija zapisa iz COBIB-a dobi v arhivski bazi 

podatkov novo identifikacijsko številko in dodatno polje 999 s podpolji c, t 

in x. V podpolju c je vpisana identifikacijska številka iz COBIB-a, v 

podpolju t datum in ura vpisa zapisa v arhivsko bazo podatkov, v podpolju 

x pa podatek o tem, ali je bil zapis iz COBIB-a v arhivsko bazo vpisan ob 

kreiranju, ažuriranju ali brisanju zapisa. 
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6.8 NASTAVITVE ODLOŽIŠČA 

Delovno področje v vmesniku za katalogizacijo je mogoče prilagoditi. 

Privzeta nastavitev delovnega področja deli okno vmesnika na urejevalnik v 
levem podoknu in odložišče zapisov v desnem podoknu. Če želimo spremeniti 
delovno področje, tako da je odložišče zapisov v levem podoknu, urejevalnik 
pa v desnem podoknu, izberemo metodo Nastavitve / Zamenjaj vsebino 
podoken.  

Če želimo imeti le levo podokno, na premičnem robu, ki razmejuje podokni, 
kliknemo ikono  (puščica je obrnjena v desno). Če kliknemo ikono  
(puščica je obrnjena v levo), ostane odprto le desno podokno. 

Če želimo, da se v delovnem zapisu, ki je v odložišču, prikaže vsebina 
izbranega polja oz. podpolja v modri barvi, moramo v meniju Nastavitve 
označiti potrditveno polje "Prikaži izbrano polje/podpolje".  

Vsi vnosi in spremembe, ki jih vnašamo v urejevalniku, se v delovnem zapisu v 
odložišču obarvajo rumeno.  

Če želimo, da se v odložišču zapisov izpišejo polja za zalogo 996, 997 in 998, 
moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje "Prikaži zalogo". 
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7 UREJEVALNIK ZAPISA 

Urejevalnik zapisa je del vmesnika za katalogizacijo, ki omogoča urejanje 

bibliografskih zapisov in upravljanje z njimi. 

Zapis, ki ga želimo kreirati ali urediti, naložimo v urejevalnik zapisa z eno od 

metod v meniju Zapis, kot so Uredi zapis, Prevzemi zapis, Priredi v nov 

zapis, Kreiraj zapis in Dodaj lokalni zapis v COBIB. Zgornje metode, z 

izjemo metode Zapis / Kreiraj zapis, lahko uporabimo le pri obstoječem 

zapisu, ki smo ga morali pred tem dodati kot zavihek v odložišče zapisov (gl. 

pogl. 6.2). Preden izberemo ustrezno metodo, moramo v odložišču zapisov 

označiti zavihek z ustreznim zapisom. 

V urejevalniku zapisa urejamo zapis v formatu COMARC/B. 

Urejevalnik zapisa vsebuje polja, podpolja in indikatorje, ki nastopajo v izbrani 

maski vnosa.  

Polja so označena z nizom treh cifer in z grafično oznako za mapo ( ), 

podpolja pa s črko ali cifro in z grafično oznako za datoteko ( ). Nekatera 

polja imajo določene tudi številčne vrednosti indikatorjev. Odvisno od izbranih 

nastavitev v meniju Nastavitve so lahko polja, podpolja in indikatorji prikazani 

le z oznakami ali pa tudi z imeni. 

Pri prikazovanju zapisov se uporabljajo različne barve: 

 modra za oznake in imena polj in podpolj 

 zelena za oznake in imena podpolj, ki jih ne moremo urejati 

 črna za vrednosti indikatorjev 

 rdeča za polja ali podpolja, ki jih je treba preveriti in popraviti, npr. 

dodati manjkajočo kodo v obvezno podpolje 

 

Polja in podpolja so lahko obvezna ali ponovljiva. V urejevalniku zapisa se za 

obveznost in ponovljivost se uporabljajo naslednje grafične oznake: 

  – polje je obvezno  

  – polje je ponovljivo 

  – polje je obvezno in ponovljivo 
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  – podpolje je obvezno 

  – podpolje je ponovljivo 

  – podpolje je obvezno in ponovljivo 

Po poljih in podpoljih se premikamo s tipkami za pomik ali z miško, lahko pa 

tudi vtipkamo prvo številko iz oznake polja ali oznako podpolja. S tem se 

pomaknemo na prvi podatek, ki je viden v urejevalniku in katerega oznaka se 

začne z vpisanim znakom.  Če je neko polje že odprto, se lahko na določeno 

podpolje premaknemo tudi tako, da pritisnemo tipko z oznako želenega 

podpolja (npr. na podpolje 210g se premaknemo tako, da pritisnemo tipko 

<g>). 

 

 

 

Slika 7-1: Urejevalnik zapisa 
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Podatke o bibliografskem viru vnašamo ali spreminjamo v vnosnem polju, ki se 

odpre, ko izberemo podpolje, ki ga želimo urediti. Nabor polj oz. podpolj lahko 

spreminjamo, kar pomeni, da jih dodajamo, brišemo, kopiramo ali lepimo. 

Polja oz. podpolja sledijo določenemu vrstnemu redu, ki ga lahko spreminjamo 

(vendar le do te mere, da ohranimo rastoči vrstni red številk polj). Poljem oz. 

podpoljem lahko spremenimo tudi določene lastnosti, npr. stopnjo obveznosti, 

dolžino itd. Prikažemo jih lahko v strnjeni ali razširjeni obliki. 

Pri urejanju zapisov si lahko pomagamo s priročnikoma COMARC/B in 

COMARC/A, ki sta na voljo tudi v elektronski obliki. V nekaterih sistemih so 

na voljo tudi referenčni e-priročniki. 

Privzete nastavitve urejevalnika zapisa lahko tudi spremenimo. 

 

Podpoglavja: 

 Upravljanje z zapisi 

 Odpiranje in zapiranje polj in podpolj 

 Vnos podatkov 

 Dodajanje polj in podpolj 

 Brisanje polj in podpolj 

 Kopiranje in lepljenje 

 Določanje vrstnega reda polj in podpolj 

 Strnjen in razširjen prikaz zapisa 

 Vpogled v priročnike 

 Nastavitve urejevalnika zapisa 

 Spreminjanje lastnosti polj in podpolj 
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7.1 UPRAVLJANJE Z ZAPISI 

V poglavju so opisane metode iz menija Zapis, ki se uporabljajo pri 

upravljanju z bibliografskimi zapisi. 

 

Opozorilo: 

Za uporabo metod v meniju Zapis potrebujemo naslednja pooblastila:  

• CAT_A_MON – za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig) 

  ter kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela 

• CAT_B1_ART – za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov 

• CAT_B2_CON – za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov 

• CAT_NEWSER – za vzajemno katalogizacijo serijskih publikacij 

• CAT_C_NBM – za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva 

• CAT_D_ANT – za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva 

• CAT_NEWMARC21 – za prevzemanje zapisov iz Online kataloga 

  Kongresne knjižnice in baze podatkov WorldCat 

7.1.1 Metoda Uredi zapis 

Metodo Zapis / Uredi zapis uporabimo, kadar želimo popraviti ali dopolniti 

obstoječi zapis. 

Postopek popravljanja in dopolnjevanja zapisa je opisan v pogl. 8.4. 

7.1.2 Metoda Prevzemi zapis 

Metodo Zapis / Prevzemi zapis uporabimo, kadar v lokalni bazi podatkov še 

nimamo zapisa, obstaja pa zapis v COBIB-u. Z metodo prevzamemo zapis iz 

COBIB-a, lahko pa tudi iz katere druge vzajemne bibliografske baze podatkov 

v mreži COBISS.Net ali druge tuje bibliografske baze podatkov (Online 

katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Zapis po potrebi uredimo. 

Postopek prevzemanja zapisa je opisan v pogl. 8.2. 

7.1.3 Metoda Priredi v nov zapis 

Če v COBIB-u ali lokalni bazi podatkov obstaja zapis, zelo podoben zapisu, ki 

ga želimo kreirati, lahko tak obstoječi zapis priredimo v nov zapis z metodo 

Zapis / Priredi v nov zapis. 
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Postopek kreiranja zapisa s prirejanjem podobnega je opisan v pogl. 8.3.2. 

7.1.4 Metoda Kreiraj zapis 

Z metodo Zapis / Kreiraj zapis kreiramo nov zapis, kadar v lokalni bazi 

podatkov ali COBIB-u zapis za bibliografski vir še ne obstaja. 

Postopek kreiranja zapisa od začetka je opisan v pogl. 8.3.1. 

7.1.5 Metoda Zbriši zapis 

Metodo Zapis / Zbriši zapis uporabimo za brisanje zapisa iz lokalne baze 

podatkov in/ali COBIB-a. Metoda se uporablja predvsem v primeru 

razreševanja podvojenih zapisov (gl. pogl. 8.5.2). 

 

Opozorilo: 

Zapisov, na katere so v hierarhičnem odnosu preko identifikacijske številke 

(podpolje 4641) vezani drugi zapisi, ne moremo brisati. Pač pa lahko brišemo 

zapise, na katere so vezani zapisi preko številke ISSN (podpolji 011as). 

 

Zapis mora biti v urejevalniku. Pri tem ni pomembno, ali smo v urejevalnik 

naložili zapis iz lokalne baze podatkov ali COBIB-a. 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Zbriši zapis. 

Program zahteva, da brisanje zapisa potrdimo. 

2. Kliknemo gumb Da. 

Če se zapis, ki ga brišemo, nahaja še v kakšni drugi lokalni bazi podatkov, 

se briše le iz naše lokalne baze podatkov, sicer se briše tudi iz COBIB-a. 

Program nas obvesti, iz katere baze je zapis zbrisan. 

3. Kliknemo gumb V redu.  

Zapis ni več niti v urejevalniku niti v odložišču zapisov. 

 

Opozorilo: 

Brisani zapisi iz lokalne baze podatkov in COBIB-a se shranjujejo v 

posebno datoteko – skupaj z informacijo o tem, kdo je zbrisal zapis in kdaj. 

  

Postopek  

Pogoj 
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7.1.6 Metoda Dodaj lokalni zapis v COBIB 

Metodo Zapis / Dodaj lokalni zapis v COBIB uporabljamo, kadar želimo v 

COBIB prenesti zapis, ki obstaja samo v lokalni bazi podatkov. Ob tem lahko 

tak zapis tudi ustrezno popravimo ali dopolnimo. Če za isti bibliografski vir v 

COBIB-u že obstaja zapis, ga moramo prevzeti, lokalni zapis pa izbrisati iz 

lokalne baze podatkov. 

Postopek reševanja lokalnih zapisov je opisan v poglavju 8.6. 

7.1.7 Metoda Preveri zapis 

Z metodo Zapis / Preveri zapis lahko med urejanjem zapisa preverimo, ali 

vsebuje programsko preverljive napake. Pri tem se izvedejo programske 

kontrole, ki preverijo pravilnost vnosa (gl. dodatek B). 

 

Zapis mora biti v urejevalniku.  

 

1. Izberemo metodo Zapis / Preveri zapis. 

Gl. pojasnilo pod korakom 2 pri postopku v pogl. 6.4. 

2. Kliknemo gumb V redu. 

 

Z metodo Odložišče / Preveri zapis lahko preverimo tudi pravilnost zapisov v 

odložišču. 

7.1.8 Metoda Začasno shrani zapis 

Metodo Zapis / Začasno shrani zapis uporabimo, kadar želimo zapis, ki ga 

urejamo v urejevalniku, začasno ročno shraniti v posebno datoteko, predvideno 

posebej za ta namen. Zapis začasno shranimo, kadar ne moremo dokončati 

postopka kreiranja ali urejanja zapisa ali kadar bi ga radi še enkrat preverili 

pred shranjevanjem v lokalno bazo podatkov in/ali COBIB. 

Zapisi se začasno shranjujejo tudi programsko (gl. pogl. 11.1).  

Začasno shranjenih zapisov ni niti v COBIB-u niti v lokalni bazi podatkov in 

jih zato z iskalnikom ne najdemo. Začasno shranjene zapise prikličemo za 

nadaljnje urejanje na način, kot je opisan v pogl. 11.3. 

 

Zapis mora biti v urejevalniku.  

 

1. Izberemo metodo Zapis / Začasno shrani zapis. 

Odpre se okno Poimenovanje.  

2. Pri "Ime začasno shranjenega zapisa" vpišemo poljubno ime. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Postopek  

Pogoj 

Možnosti ...  

Postopek  

Pogoj 
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Program nas obvesti, da se je zapis shranil med začasno shranjene zapise. 

 

Zapis, ki smo ga začasno shranili, se odstrani iz urejevalnika in zavihka 

Delovni zapis v odložišču zapisov. Hkrati se v odložišče zapisov doda nov 

zavihek Začasno shranjeni, v katerem je prikazano zadnje stanje zapisa. 

7.1.9 Metoda Shrani kot predlogo 

Metodo Zapis / Shrani kot predlogo uporabimo, kadar želimo zapis, v 

katerega smo vnesli podatke, skupne več bibliografskim virom, shraniti kot 

predlogo za nov zapis in uporabiti večkrat. 

 

Zapis mora biti v urejevalniku.  

 

1. Vnesemo le tiste podatke, ki so skupni več zapisom.  

2. Izberemo metodo Zapis / Shrani kot predlogo. 

Odpre se okno Poimenovanje.  

3. Pri "Ime predloge" vpišemo poljubno ime. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Program nas obvesti, da se je zapis shranil kot predloga. 

 

Predloga se shrani v datoteko začasno shranjenih zapisov, pri tem se 

urejevalnik in zavihek Delovni zapis v odložišču zapisov izpraznita. 

7.1.10 Metoda Shrani zapis 

Metodo Zapis / Shrani zapis uporabimo za shranjevanje zapisa, ki smo ga 

kreirali oz. popravili ali dopolnili. Če v zapisu ni programsko ugotovljivih 

napak, nam program javi, v katero bazo podatkov se je zapis shranil. Ob 

shranjevanju zapisa nas program opozori na (morebitne) napake in druge 

pomanjkljivosti (gl. dodatek B), ki jih loči glede na to: 

• ali gre za nedvomno napako (zapis lahko shranimo šele potem, ko smo 

napako odpravili) 

V zapisu je nedvomna napaka (v dodatku B je ta vrsta napake označena 

kot "F" – Fatal), zato nas program vrne v urejevalnik, kjer moramo 

napako popraviti in zapis ponovno shraniti. Napako, ki se izpiše v 

programskem sporočilu, uvaja stavek "Zapisa ni možno shraniti, dokler 

ni popravljeno naslednje". 

• ali gre za (morebitno) napako (zapis lahko kljub temu shranimo) 

Obstaja precejšnja verjetnost za napako (v dodatku B je ta vrsta napake 

označena kot "W" – Warning), zato nas program vpraša, ali se želimo 

vrniti v zapis. Napako popravimo, tako da se vrnemo v urejevalnik; če 

pa ugotovimo, da ne gre za napako, zapis shranimo brez popravka. 

Postopek  

Pogoj 
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Napako, ki se izpiše v programskem sporočilu, uvaja besedna zveza 

"Priporočeni popravki". 

• ali gre za neko drugo (morebitno) pomanjkljivost oz. neskladje v zapisu 

(zapis lahko kljub temu shranimo) 

Obstaja možnost, da je v zapisu neka druga (morebitna) pomanjkljivost 

oz. neskladje (v dodatku B je ta vrsta pomanjkljivosti oz. neskladja 

označena kot "I" – Info), na katero nas program opozori; hkrati nas tudi 

vpraša, ali se želimo vrniti v zapis. Pomanjkljivost oz. neskladje 

popravimo, tako da se vrnemo v urejevalnik. Če pa je zapis pravilen, ga 

shranimo brez popravka. Pomanjkljivost oz. neskladje, ki se izpiše v 

programskem sporočilu, uvaja beseda "Opozorilo". 

• ali v zapisu obstajajo nepovezane značnice, ki se pojavijo tudi kot 

normativne točke dostopa v normativnih zapisih (zapis lahko kljub 

temu shranimo) 

Za opozorilom se izpiše seznam s temi normativnimi zapisi. Če 

ugotovimo, da gre pri nepovezani značnici za isto entiteto kot v 

normativnem zapisu, jo povežemo (gl. pogl. 7.3.4.1.2). 

• ali je zapis morebiti dvojnik (zapis lahko kljub temu shranimo) 

Obstaja možnost, da je zapis dvojnik. Za opozorilom se izpiše seznam 

vseh možnih podvojenih zapisov. Če tega nismo storili že prej, 

moramo ponovno preveriti vse podatke, ki identificirajo bibliografski 

vir. 

 

Ob shranjevanju zapisa v bazo podatkov se zapis še indeksira. Po zaključenem 

indeksiranju lahko ta zapis iščemo po podatkih iz vseh indeksiranih polj. 

Zapise, ki vsebujejo predmetne oznake SGC, lahko najdemo tudi, če iščemo  

po neizbranih izrazih, ki so v normativnih zapisih SGC vpisani v polja 4XX in 

7XX, niso pa vključeni v bibliografske zapise.  

 

 

Zapis mora biti v urejevalniku. 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake oz. pomanjkljivosti, ki jih je bilo možno programsko 

ugotoviti, se odpre okno Opozorilo s seznamom napak.  

1. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

2. Če so bile v zapisu ugotovljene nedvomne napake, nas program vrne v 

urejevalnik. Podatke v zapisu ustrezno popravimo oz. dopolnimo in 

zapis ponovno shranimo.  

3. Če so bila v zapisu ugotovljena neskladja, ki so lahko napake, nas 

program vpraša, ali se želimo vrniti v urejanje zapisa.  

1. Za ponovno urejanje kliknemo gumb Da, nato pa podatke v zapisu 

ustrezno popravimo oz. dopolnimo in zapis ponovno shranimo.  

2. Če kliknemo gumb Ne, se zapis shrani brez popravkov. 

Pogoj 

Postopek  
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Če bi se polja za vsebinsko obdelavo pri shranjevanju v COBIB 

spremenila, nas program na to opozori z vprašanjem:  

 

 

Slika 7.1-1: Shranjevanje polj za vsebinsko obdelavo 

 

1. S klikom na gumb Da shranimo polja za vsebinsko obdelavo v COBIB 

in v lokalno bazo podatkov. S tem polja za vsebinsko obdelavo, ki so 

bila v zapisu pred urejanjem, prekrijemo. 

2. S klikom na gumb Ne shranimo polja za vsebinsko obdelavo le v 

lokalno bazo podatkov, medtem ko v COBIB-u ostanejo 

nespremenjena. 

3. Lahko se tudi vrnemo v urejanje zapisa, če kliknemo gumb Prekliči. 

Zapis dopolnimo in ponovno shranimo. 

Ko je zapis shranjen, dobimo sporočilo o tem, v katere baze podatkov je bil 

shranjen. 

4. Okno Sporočilo zapremo s klikom na gumb V redu. 

Zapis se odstrani iz urejevalnika in iz zavihka Delovni zapis v odložišču 

zapisov. Hkrati se v odložišču zapisov prikaže najnovejše stanje zapisa.  

7.1.11 Metoda Spremeni masko vnosa 

Z metodo Zapis / Spremeni masko vnosa izberemo ali spremenimo masko 

vnosa, lahko pa jo tudi nastavimo kot privzeto. 

Maske vnosa zajemajo izbor najpogosteje uporabljanih polj in podpolj pri 

vnosu določene vrste bibliografskega vira in služijo za pomoč pri vnosu in 

urejanju bibliografskih zapisov. Vanje lahko dodamo tudi druga polja in 

podpolja, ki so za določeno vrsto vira predvidena. 

Za bibliografske zapise so pripravljene naslednje maske vnosa: 

• M – monografske publikacije 

• K – kontinuirani viri 

• Z – zbirni zapisi 

• A – članki in drugi sestavni deli 

• N – neknjižno gradivo 
 

Posamezna maska vnosa je prilagojena bibliografskemu opisu določene vrste 

vira. 
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Ustrezno masko vnosa izberemo pred kreiranjem zapisa. Definiramo lahko tudi 

privzeto masko vnosa, ki velja do preklica (tudi po ponovni prijavi v sistem). 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Spremeni masko vnosa. 

2. V oknu Maske vnosa izberemo iz seznama ustrezno masko vnosa. 

3. Pri "Nastavi kot privzeto" lahko masko vnosa vnaprej definiramo kot 

privzeto, tako da jo izberemo iz spustnega seznama. 

 

 

Slika 7.1-2: Okno Maske vnosa 

 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Če nimamo izbrane privzete maske vnosa, se pri kreiranju novega zapisa 

avtomatsko odpre okno Maske vnosa, v katerem izberemo ustrezno masko 

vnosa. 

V statusni vrstici vmesnika za katalogizacijo je vidna trenutno izbrana maska 

vnosa. 

Kadar urejamo obstoječi zapis za določeno vrsto bibliografskega vira, se pri 

nalaganju zapisa v urejevalnik avtomatsko vključi ustrezna maska vnosa. 

Izjemoma lahko masko vnosa tudi spremenimo, in to po enakem postopku, kot 

izberemo masko pred kreiranjem novega zapisa. Možna je le sprememba 

maske vnosa M – monografske publikacije v masko N – neknjižno gradivo in 

obratno.  

7.1.12 Metoda Zapusti zapis brez shranjevanja 

Metodo Zapis / Zapusti zapis brez shranjevanja uporabimo, kadar želimo 

zapis, ki ga kreiramo ali urejamo, zapustiti brez shranjevanja. 

 

Zapis mora biti v urejevalniku.  

 

1. Izberemo metodo Zapis / Zapusti zapis brez shranjevanja. 

Program nas opozori, da zapis ne bo shranjen. 

Postopek  

Postopek  

Pogoj 
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2. Kliknemo gumb V redu. 

Zapis se odstrani iz urejevalnika in zavihka Delovni zapis v odložišču 

zapisov. Zapis v odložišču zapisov ostane nespremenjen. 
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7.2 ODPIRANJE IN ZAPIRANJE POLJ IN PODPOLJ 

Ko se zapis naloži v urejevalnik, so vsa polja nanizana v strnjenem prikazu.  

Če želimo odpreti polje in prikazati njegovo vsebino (pripadajoča podpolja in 

indikatorje), kliknemo grafični znak  pred poljem. Če želimo polje zapreti in 

skriti njegovo vsebino, kliknemo grafični znak . 

 

Posamezno polje lahko odpremo oz. zapremo tudi tako, da ga dvakrat 

kliknemo. Polje lahko odpremo tudi tako, da pritisnemo tipko za pomik 

<desno>, zapremo pa ga tako, da pritisnemo tipko za pomik <levo>. 

 

Posamezno podpolje v zapisu odpremo za vnos podatkov na enega izmed 

naslednjih načinov: 

 z dvoklikom na podpolje ali 

 s klikom ali s tipko za pomik označimo podpolje in nato pritisnemo 

tipko <Enter> ali 

 s klikom ali s tipko za pomik označimo podpolje in izberemo metodo 

Urejanje / Uredi ali 

 s klikom ali s tipko za pomik označimo podpolje in iz priročnega 

menija izberemo metodo Uredi 
 

Vnos vsebine v podpolje lahko zaključimo na različne načine: 

 kliknemo zunaj vnosnega polja ali 

 pritisnemo tipko <Enter> ali 

 izberemo metodo Urejanje / Potrdi vnos ali 

 iz priročnega menija izberemo metodo Potrdi vnos 
 

Vsa polja v zapisu lahko hkrati odpremo in tudi hkrati zapremo (gl. pogl. 7.8). 

Možnosti ...  
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7.3 VNOS PODATKOV 

Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta 

ali spustnega seznama. 

7.3.1 Vnos vsebine podpolja 

Vsebino podpolj vnašamo v vnosna polja. Podpolja imajo omejeno ali 

neomejeno dolžino vnosa. Določena podpolja imajo fiksno dolžino vnosa, ki je 

ne moremo spreminjati (npr. v podpolje 100c – Leto izida 1 moramo vnesti 

točno štiri znake). 

 

1. Odpremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

2. V vnosno polje vnesemo besedilo ali pa obstoječo vsebino popravimo ali 

spremenimo. 

Pri vnosu si lahko pomagamo s tabelo znakov COBISS, ki jo lahko 

prikličemo z metodo Urejanje / Vstavi znak COBISS. Postopek vnosa 

znakov iz tabele je opisan v pogl. 7.3.1.1. 

V vnosnem polju lahko s pomočjo črkovalnika preverimo pravilnost 

vnesenega besedila. Črkovalnik je opisan v pogl. 7.3.1.2. 

 

V vnosno polje lahko vstavimo tudi: 

• znak za razvrščanje NSB/NSE (npr. ≠The ≠) 

Izberemo metodo Urejanje / Vstavi znak za razvrščanje. 

 

Nasvet: 

Znak za razvrščanje lahko dodamo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + 

<preslednica>. 

 

• oznako LaTeX 

Izberemo metodo Urejanje / Vstavi oznako LaTeX. 

 

Opozorilo: 

Podpolja pri poljih, v katerih je normativna kontrola vključena, 

izpolnjujemo posredno preko normativnih baz podatkov CONOR (gl. pogl. 

7.3.4.1) in SGC (gl. pogl. 7.3.4.2).  

 

3. Po potrebi pretvorimo črke (npr. velike črke v male ali obratno). 

Če želimo črke v vnosnem polju spremeniti v male črke, označimo želeno 

vsebino in izberemo metodo Urejanje / Pretvori v male črke. Če želimo 

Postopek  
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črke spremeniti v velike črke, izberemo metodo Urejanje / Pretvori v 

velike črke. 

4. Po potrebi spremenimo pisavo (npr. iz latinice v cirilico ali obratno). 

Če želimo pisavo v vnosnem polju spremeniti v cirilico, označimo želeno 

vsebino in izberemo metodo Urejanje / Pretvori v srbsko/makedonsko 

cirilico. Pri tem se kombinacije lj, nj, dž, dz spremenijo v črke љ, њ, џ, ѕ. 

Če želimo pisavo v vnosnem polju spremeniti v latinico, izberemo metodo 

Urejanje / Pretvori v latinico. 

Metodi sta aktivni samo v sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico. 

5. Zapremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

Če vsebina podpolja ni kontrolirana, se vpisana vrednost prenese za oznako 

podpolja.  

Če je vsebina podpolja kontrolirana, se vpisana vrednost, če je nepravilna, 

ne vpiše, izpiše pa se opozorilo o napaki. Napačno vrednost lahko s 

tipkama <Ctrl> + <V> ponovno vnesemo v vnosno polje in jo nato 

popravimo.  

 

Vnos vsebine podpolja lahko zaključimo tudi tako, da izberemo metodo 

Urejanje / Prekliči, le da takrat vsebina podpolja ostane takšna, kot je bila 

pred spreminjanjem. 

 

Nasvet: 

Metode iz menija Urejanje lahko izberemo tudi iz priročnega menija (gl. pogl. 

3.2.3). 

7.3.1.1 Okno Nabor znakov COBISS 

Programska oprema omogoča vnos in iskanje podatkov, ki vsebujejo katerekoli 

znake iz nabora UNICODE. V oknu Nabor znakov COBISS najdemo 

najpogosteje rabljene črke razširjene latinice, ki so nam lahko v pomoč pri 

vnosu. 

 

1. V urejevalniku ali iskalniku aktiviramo vnosno polje in se postavimo na 

mesto, kjer želimo vpisati znak ali niz znakov. 

2. Pritisnemo tipki <Ctrl> + <S>.  

Odpre se okno Nabor znakov COBISS. V osrednjem delu okna je seznam, 

v katerem so prikazani znaki COBISS.  

Če vnosno polje v iskalniku ali urejevalniku že vsebuje besedilo, se le-to 

programsko prenese tudi v vnosno polje "Za kopiranje". 

3. Če kliknemo kateri koli znak, se na vrhu seznama pri "Vrednost COBISS" 

prikaže koda COBISS, pri "Unicode" pa koda Unicode izbranega znaka. 

Možnosti ...  

Postopek  
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Slika 7.3-1: Okno Nabor znakov COBISS 

 

4. Pri "Pisave" izberemo vrsto pisave za prikaz znakov COBISS. Privzeta 

vrednost je Arial Unicode MS. Izbiramo lahko med vsemi pisavami, 

nameščenimi na našem računalniku, vendar v nekaterih pisavah niso 

definirani vsi znaki iz nabora COBISS. Znake, ki v izbrani pisavi manjkajo, 

zamenjuje znak "?".  

5. Če označimo potrditveno polje "Unicode", je seznam pri "Pisave" omejen 

le na pisave po standardu Unicode.  

6. Iz seznama izbiramo znake, tako da vsak znak dvakrat kliknemo. Izbrani 

znaki se prenesejo na ustrezno mesto v vnosno polje "Za kopiranje". Znake, 

ki jih imamo na tipkovnici, lahko tudi neposredno vtipkamo v vnosno polje 

"Za kopiranje".  

7. Kliknemo gumb V redu. 

Vsebina iz vnosnega polja "Za kopiranje" se doda v vnosno polje v 

urejevalniku ali iskalniku, in to v velikosti in pisavi, ki smo ju izbrali za 

prikaz besedila v uporabniškem vmesniku, in ne v pisavi, ki smo jo 

nastavili v oknu Nabor znakov COBISS.  

Če pisava, izbrana za prikaz besedila v uporabniškem vmesniku, ne 

vključuje znaka COBISS, ki smo ga izbrali v oknu Nabor znakov 

COBISS, bo izbrani znak v urejevalniku ali iskalniku v vnosnem polju 

prikazan kot "". 
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Nekatere črke z diakritičnim znakom lahko vnesemo tudi tako, da najprej hkrati 

pritisnemo tipki <Alt Gr> + <diakritični znak>, zatem pa še tipko za osnovni 

znak.  

7.3.1.2 Črkovalnik1 

Programska oprema omogoča uporabo črkovalnika za slovenski jezik, ki sproti 

preverja zatipkane in napačno zapisane besede. V besednjak so vključene tudi 

pogosto uporabljene okrajšave, ki se pojavljajo pri katalogizaciji. 

Črkovalnik je vključen v podpolja, v katera vnašamo: 

• podatke v jeziku katalogizacije 

• podatke, prepisane s predloge, vendar le v primeru, kadar je predloga v 

slovenščini 

• predmetne oznake 
 

Opozorilo: 

Za preverjanje naslova in drugih podatkov, ki so prepisani s predloge, je treba 

predhodno v podpolje 101a vnesti kodo za slovenski jezik.  

 

V meniju Nastavitve mora biti označeno potrditveno polje "Črkovalnik".  

 

1. V urejevalniku aktiviramo vnosno polje in vpišemo besedilo. 

Program napačno črkovano oz. neznano besedo obarva rdeče takoj po 

vnosu, ko pritisnemo preslednico oz. dodamo ločilo. 

2. Če želimo preveriti podobne besede, ki so na voljo v besednjaku, kliknemo 

na rdeče obarvano besedo ter pritisnemo hkrati tipko <Ctrl> in desno tipko 

miške. 

Odpre se meni s predlogi, med katerimi izberemo ustrezno besedo oz. 

obliko besede. 

 

Opozorilo: 

Črkovalnik je podpora zatipkanim in napačno zapisanim besedam v 

slovenskem jeziku. Kadar besedilo v slovenščini vsebuje citate iz drugih 

jezikov, tuje besede, simbole in podobno, jih bo črkovalnik označil kot 

neustrezno besedilo. Podobno bo z naslovi, ki so v tujem jeziku in se 

nahajajo v zapisu za vir v slovenščini. 

Dodajanje besed v osebni slovar ni možno. 

 

3. Izbrano besedo potrdimo in zaključimo vnos. 

  

 
1 Črkovalnik za slovenski jezik je na voljo le v sistemu COBISS.SI. 

Postopek  

Pogoj 

  

  

Možnosti ...  
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7.3.2 Vnos kodiranih podatkov 

Kodirane podatke lahko vnašamo na dva načina. Če kodo poznamo, jo 

vpišemo, če pa kode ne poznamo, jo izberemo ali iz kratkih šifrantov s 

pomočjo spustnih seznamov, ali iz daljših šifrantov, ki se odprejo v ločenih 

oknih. 

7.3.2.1 Šifrant v spustnem seznamu 

Pri krajših šifrantih ustrezno kodo izberemo iz spustnega seznama. 

 

1. Odpremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

2. S tipkama za pomik <gor> in <dol> ali s klikom na polje, ki vsebuje znak 

"", odpremo spustni seznam.  

3. Ustrezno vrednost izberemo na dva načina: 

• s tipkami za pomik (<dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <Pg Dn>) in 

nato s pritiskom na tipko <Enter> 

• s kazalcem miške pokažemo na vrednost in kliknemo  

 

Spustni seznam se zapre. 

4. Zapremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

Izbrana vrednost se prenese za oznako podpolja. 

 

Nasvet: 

Vrednost najhitreje izberemo, če v odprtem seznamu pritisnemo tipko s prvo 

črko oz. številko želene vrednosti. 

 

Opozorilo: 

Če želimo preneseno vrednost odstraniti iz podpolja, iz spustnega seznama 

izberemo prvo, tj. prazno vrstico. 

7.3.2.2 Šifrant v ločenem oknu 

Pri daljših šifrantih ustrezno kodo izberemo iz seznama v ločenem oknu. 

 

1.  Odpremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

2. Vnesemo kodo ali začetni del kode in kliknemo ikono za prikaz šifranta 

, ki je za vnosnim poljem podpolja, ali takoj kliknemo ikono za prikaz 

šifranta, če želimo, da se šifrant odpre na začetku. Če želimo odpreti šifrant 

le s pomočjo tipk, pritisnemo tipko <Tab> in nato še preslednico. 

3. V seznamu poiščemo in izberemo ustrezno vrednost.  

 

Postopek  

  

Postopek  
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To lahko storimo na tri načine:  

• s kazalcem miške pokažemo nanjo in kliknemo 

• izberemo jo s tipkami za pomik (<gor>, <dol>, <Home>, <End>, 

<PgUp>, <Pg Dn>)  

• poiščemo jo z gumboma Poišči in Išči dalje 

Pri iskanju vrednosti v šifrantu kliknemo gumb Poišči in v okno za vpis 

iskalnega pojma vnesemo vrednost, ki jo želimo poiskati. Zadošča, da 

vpišemo samo del vrednosti, ki jo iščemo, pri čemer pa ne smemo 

uporabljati znaka za krajšanje "*", ker program išče izključno vpisani 

niz znakov. 

S klikom na gumb Išči dalje pa iščemo vse naslednje vrednosti, če 

prva označena vrednost v šifrantu ni ustrezna. 

 

4. Kliknemo gumb V redu ali pa pritisnemo na preslednico oz. tipko <Enter>.  

5. Zapremo podpolje (gl. pogl. 7.2). 

Izbrana koda se prenese v vnosno polje za oznako podpolja.  

 

Nasvet: 

Iz šifranta najhitreje izberemo vrednost, če nanjo dvakrat kliknemo.  

7.3.2.3 Neobvezujoči šifranti 

Šifrante je možno povezati s podpoljem tudi na tak način, da vnos poteka 

bodisi s pomočjo šifranta bodisi prosto. V tem primeru lahko vnesemo kodo iz 

šifranta ali pa poljubno drugo besedilo.  

Nekatera podpolja so že povezana s takimi šifranti, lahko pa šifrant in 

povezavo ustvarimo tudi sami. 

Besedila kodiramo in vpišemo v lokalni šifrant (gl. priročnik Osnovna navodila 

COBISS3, pogl. 4.7), nato pa lokalni šifrant z metodo  

Nastavitve / Določi lastnosti podpolja povežemo z ustreznim podpoljem  (gl. 

pogl. 7.11). V oknu Lastnosti podpolja moramo izprazniti potrditveno polje 

pri "Obvezni vnos". 

7.3.2.4 Šifranti za nekodirana podpolja  

S šifranti si lahko pomagamo tudi pri vnosu prostega besedila. Uporabimo jih 

pri podpoljih, v katera se vpisujejo ponavljajoče se fraze.  

Postopek vnosa je enak vnosu kodiranih podatkov s pomočjo šifranta v 

ločenem oknu in je opisan v poglavju 7.3.2.2. Razlika je le ta, da se po izboru 

kode iz šifranta v vnosno polje namesto kode prenese njen pomen. 

Nekatera nekodirana podpolja so že povezana s takimi šifranti, lahko pa šifrant 

in povezavo ustvarimo tudi sami. 
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Besedila kodiramo in vpišemo v lokalni šifrant (gl. priročnik Osnovna navodila 

COBISS3, pogl. 4.7), nato pa lokalni šifrant z metodo  

Nastavitve / Določi lastnosti podpolja povežemo z ustreznim podpoljem  (gl. 

pogl. 7.11). V oknu Lastnosti podpolja mora biti označeno potrditveno polje 

pri "Pomoč pri vnosu". 

 

Primer: 

Za vnos v podpolje 200b – Splošna oznaka gradiva je pripravljen šifrant z 

naslednjimi elementi: 

"br" – Braillova pisava 

"cm" – Kartografsko gradivo 

"er" – Elektronski vir 

"gr" – Slikovno gradivo 

"kt" – Garnitura 

"mm" – Več medijev 

"mp" – Film 

"ob" – Predmet 

"pm" – Glasbeni tisk 

"sr" – Zvočni posnetek 

"tm" – Dva medija 

"vp" – Projicirno gradivo 

"vr" – Videoposnetek 

Šifrant ni obvezujoč. Po želji lahko vpišemo tudi besedilo, ki ga v šifrantu ni.  

S šifrantom je vnos hitrejši, saj vtipkamo le kodo in se besedilo splošne oznake 

gradiva vpiše avtomatsko.  

 

7.3.3 Spreminjanje vrednosti indikatorjev 

Nekatera polja vsebujejo indikatorje, ki dodatno pojasnjujejo vsebino polja, 

odnos tega polja do drugih polj v zapisu ali določajo način obravnave podatkov 

v izpisih (npr. kataložni listek).  

Polje lahko ima definirana največ dva indikatorja, ki jima lahko določimo oz. 

spremenimo vrednost. 

 

1. Odpremo polje, ki vsebuje indikatorje. 

To lahko storimo na več načinov: 

• označimo polje in pritisnemo tipko <Enter> 

• označimo polje, pritisnemo in držimo tipko <Alt> ter dvakrat kliknemo 

z miško 

• označimo polje in izberemo metodo Urejanje / Uredi 

• označimo polje in iz priročnega menija izberemo metodo Uredi 
  

Postopek  
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Opozorilo: 

Z dvoklikom ne moremo odpreti spustnega seznama za določitev vrednosti 

indikatorjev, ampak strnemo prikaz polja.  

 

2. Iz spustnega seznama izberemo ustrezno vrednost indikatorja. 

3. Izbrano vrednost potrdimo in zaključimo vnos. 

To lahko storimo na več načinov: 

• kliknemo zunaj vnosnega polja 

• pritisnemo tipko <Enter> 

• izberemo metodo Urejanje / Potrdi vnos 

• iz priročnega menija izberemo metodo Potrdi vnos 
 

Izbrana vrednost se prenese v vnosno polje za oznako indikatorja. 

7.3.4 Vnos v polja pod normativno kontrolo 

Vnos podatkov v polja, ki imajo vključeno normativno kontrolo (gl. pogl. 

2.1.2), se razlikuje od vnosa v druga polja. Podatke lahko vanje prenesemo iz 

normativne baze podatkov CONOR ali SGC ali pa jih vpišemo ročno (imena 

korporacij, predmetne oznake). Za prenos iz normativne baze podatkov služi 

podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko 

številko normativnega zapisa, s katerim želimo povezati polje v bibliografskem 

zapisu. Na osnovi tega podpolja se v bibliografski zapis samodejno vpiše 

normativna točka dostopa, pri vnosu podatkov o avtorjih pa se vanj dodajo tudi 

morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz normativnega zapisa CONOR.  

Preko normativne baze podatkov poteka tudi spreminjanje polj v bibliografskih 

zapisih. Podpolje 3 omogoča kasnejše samodejno usklajevanje polj v 

bibliografskih zapisih s spremembami, narejenimi v normativnih zapisih (gl. 

pogl. 9.12 in pogl. 10.5). 

V sistemih COBISS, v katerih normativna kontrola še ni vključena, poteka 

vnos podatkov v polja za avtorje, predmetne oznake in v pripadajoča polja 

bloka 9XX – Blok za nacionalno rabo v celoti ročno. Predmetne oznake, 

oblikovane po drugih geslovnikih, prav tako vnašamo ročno v polja za 

predmetne oznake. 

7.3.4.1 Normativna kontrola CONOR 

Za povezovanje polj za avtorje z ustreznim normativnim zapisom iz baze 

CONOR služi okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX. 

 

Elementi okna so: 

• naslovna vrstica 

• levi del okna, ki lahko vsebuje seznam točk dostopa ali prikaz 

normativnega zapisa v formatu COMARC ali formatu MARC 21 

• polje za vnos iskalne zahteve 
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• gumbi 

− LC/NAF – preklop v bazo podatkov LC/NAF  

− CONOR.XX – preklop v bazo podatkov CONOR.XX  

− Prikaži – prikaz celotnega zapisa za izbrano točko dostopa s 

seznama 

− Seznam – prikaz seznama točk dostopa, ki ga dobimo po iskanju  

− Dodaj v odložišče – prehod v okno Normativni zapis (CONOR); 

izbrani zapis se prenese v odložišče zapisov (zapisi iz baze podatkov 

LC/NAF se ob tem konvertirajo v format COMARC/A) 

− Nov zapis – prehod v okno Normativni zapis (CONOR) 

− Naslednji zapis – prikaz naslednjega zapisa s seznama 

− Prejšnji zapis – prikaz prejšnjega zapisa s seznama 

− Poišči – sprožitev iskanja po vnosu iskalne zahteve 

− Poveži – zaprtje okna; v podpolje 3 se vpiše identifikacijska številka 

normativnega zapisa. 

− Prekliči – zaprtje okna; polje se shrani brez spremembe v  

podpolju 3 
 

Gumb LC/NAF je viden, kadar iščemo po bazi podatkov CONOR.XX; kadar 

pa iščemo po bazi podatkov LC/NAF, je viden gumb CONOR.XX. Gumb 

Prikaži je aktiven, ko je v oknu prikazan seznam točk dostopa, gumbi Seznam, 

Naslednji zapis in Prejšnji zapis so aktivni, ko je v oknu prikazan celoten 

posamezni zapis, gumb Poveži pa je aktiven le, ko je v oknu prikazan celoten 

zapis iz baze podatkov CONOR.XX. 
 

 

Slika 7.3-2: Primer okna za povezovanje z zapisi iz CONOR.SI 

 

V seznamu v levem delu okna so prikazane različne vrste točk dostopa iz 

normativne baze podatkov. Med seboj jih razlikujemo na naslednji način: 

• Normativne točke dostopa iz zapisov iz baze podatkov CONOR.XX, 

ki imajo v podpolju 100b kodo "a" – sprejeta, so v seznamu izpisane 
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krepko; preostale normativne točke dostopa so izpisane v običajni 

pisavi. 

• Variantne točke dostopa so izpisane ležeče. Vsaki variantni točki 

dostopa sledi v naslednji vrstici pripadajoča normativna točka dostopa, 

ki je zamaknjena v desno.  

• Sorodne točke dostopa so izpisane v običajni pisavi. Vsaki sorodni 

točki dostopa sledi v naslednji vrstici pripadajoča normativna točka 

dostopa, ki je zamaknjena v desno.  

V seznamu iz baze podatkov CONOR.XX so prikazani še nekateri drugi 

podatki: 

• V oglatem oklepaju se v primeru, kadar letnica ni del normativne točke 

dostopa (ni podpolja 200f – Datumi), izpišeta letnici iz podpolj 190a – 

Letnica (rojstva ali začetka) in 191a – Letnica (smrti ali prenehanja).  

• V lomljenem oklepaju se izpiše podpolje 200r – Šifra raziskovalca.  

• Pripiše se besedilo "več oseb", če je v podpolju 120b – Razlikovano ali 

nerazlikovano osebno ime koda "b" – nerazlikovano osebno ime.  

• Pripiše se besedilo "nepopolna identifikacija", če v zapisu ni izpolnjeno 

podpolje 120b – Razlikovano ali nerazlikovano osebno ime ter nobeno 

od polj 190 – Datum rojstva/začetka, 191 – Datum smrti/prenehanja, 

200c – Dodatki k imenu, 200d – Rimske številke, 200f – Datumi, 200r – 

Šifra raziskovalca. 

7.3.4.1.1 Vnos novega polja 

Namesto da bi v polja, ki imajo vključeno normativno kontrolo, podatke vpisali 

ročno, v normativni bazi podatkov le poiščemo želeno točko dostopa in 

potrdimo pripadajoči normativni zapis. 

 

1. Odpremo podpolje 3 in vanj vpišemo iskalno zahtevo: poljubne besede ali 

začetke besed iz točke dostopa (besedno iskanje) ali točko dostopa v 

narekovajih, pri čemer morebitno krajšanje označimo z znakom "*" (frazno 

iskanje). Vpišemo lahko tudi identifikacijsko številko ustreznega 

normativnega zapisa, če jo poznamo. 

2. Nato pritisnemo tipko <Enter> ali tipko <Tab> in nato še preslednico, 

lahko pa tudi kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

Če so v normativni bazi podatkov točke dostopa, ki ustrezajo iskalni 

zahtevi, se odpre okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX s seznamom 

teh točk dostopa.  

 

Nasvet: 

Za točke dostopa iz seznama lahko preverimo normativne zapise. To 

naredimo tako, da izberemo ustrezno točko dostopa in kliknemo gumb 

Prikaži. V oknu se prikaže zapis v formatu MARC, seznam pa lahko 

kasneje ponovno prikličemo s klikom na gumb Seznam. 

 

Postopek  
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Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. Po potrditvi s klikom na gumb V redu se nato odpre 

prazno okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX z vpisano iskalno 

zahtevo v vnosnem polju. 

 

Opozorilo: 

Če kot rezultat iskanja dobimo preveč zapisov, se izpiše sporočilo, da naj 

izboljšamo iskalno zahtevo. Iskanje ponovimo, tako da vpišemo 

natančnejšo iskalno zahtevo.  

 

3. Če iskane točke dostopa ni v seznamu, iščemo še po variantnih oblikah. 

Novo iskalno zahtevo vpišemo v vnosno polje pod seznamom imen in 

kliknemo gumb Poišči.  

 

Opozorilo: 

Natančnost pri iskanju ustrezne točke dostopa je zelo pomembna, saj lahko 

sicer kreiramo nov zapis za isto entiteto ali pa bibliografski zapis povežemo 

z napačnim normativnim zapisom. 

 

4. Če smo normativni zapis našli v normativni bazi CONOR.XX in če imamo 

ustrezno pooblastilo za urejanje, preverimo, ali je treba zapis še dopolniti. 

Dopolnimo ga tako, da kliknemo gumb Dodaj v odložišče in nato sledimo 

korakom od 4 do 6 v poglavju 9.9. Nato se vrnemo v okno Povezovanje z 

zapisi iz CONOR.XX. Poiščemo zapis, ki smo ga pravkar uredili. 

 

Opozorilo: 

S katerimi podatki lahko dopolnimo normativni zapis, je odvisno od vrste 

zapisa in od pooblastil, ki jih imamo.  

Urejanje zapisov, za katere je ena od knjižnic prevzela odgovornost, je 

dovoljeno le katalogizatorjem iz te knjižnice in katalogizatorjem s 

pooblastilom CAT_CONOR. Izjema so variantne točke dostopa v zapisih za 

osebna imena, ki jih vedno lahko doda kateri koli katalogizator. 

Za urejanje celotnih zapisov za osebna imena potrebuje katalogizator 

pooblastilo CAT_NEWPN. Brez tega pooblastila je možno urejati le omejen 

nabor polj. 

Za urejanje katerih koli podatkov v zapisih za korporacije potrebuje 

katalogizator pooblastilo CAT_NEWCB. Brez tega pooblastila v zapis ni 

možno dodati niti variantnih točk dostopa. 

 

5. Če normativnega zapisa nismo našli v normativni bazi CONOR.XX, lahko 

iščemo tudi po tuji normativni bazi podatkov LC/NAF, tako da kliknemo 

gumb LC/NAF.  
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Nasvet: 

S klikom na gumb CONOR.XX se lahko kasneje vrnemo na iskanje po 

normativni bazi CONOR.XX 

 

6. Če smo normativni zapis našli v bazi podatkov LC/NAF, ga od tam 

prevzamemo, če imamo za to pooblastilo. Kliknemo gumb Dodaj v 

odložišče in nato sledimo korakom od 4 do 6 v poglavju 9.7.1. Nato se 

vrnemo v okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX. Poiščemo zapis, ki 

smo ga pravkar prevzeli. 

 

Opozorilo: 

Možnost prevzemanja normativnih zapisov imajo samo katalogizatorji s 

pooblastilom CAT_NEWPN (za osebe) ali CAT_NEWCB (za korporacije).  

 

7. Če normativnega zapisa ne najdemo in če imamo ustrezno pooblastilo za 

kreiranje zapisov, kliknemo gumb Nov zapis in v oknu Normativni zapis 

(CONOR), ki se odpre oz. postane aktivno, kreiramo nov normativni zapis 

(gl. pogl. 9.8). Nato se vrnemo v okno Povezovanje z zapisi iz 

CONOR.XX. Poiščemo zapis, ki smo ga pravkar kreirali. 

 

Opozorilo: 

Normativne zapise za osebna imena lahko kreirajo vsi katalogizatorji.  

Možnost kreiranja normativnega zapisa za ime korporacije imajo samo 

katalogizatorji s pooblastilom CAT_NEWCB. Za katalogizatorje brez tega 

pooblastila je gumb Nov zapis neaktiven, zato morajo značnico v 

bibliografski zapis vnesti ročno.  

 

8. Če normativnega zapisa ne najdemo, pooblastila za kreiranje zapisov pa 

nimamo, s klikom na gumb Prekliči zapustimo okno Povezovanje z zapisi 

iz CONOR.XX in polje v bibliografskem zapisu izpolnimo ročno. Sicer 

nadaljujemo s točko 9. 

9. V seznamu točk dostopa izberemo ustrezno točko dostopa in kliknemo 

gumb Prikaži ter nato še gumb Poveži. 

Okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX se zapre. V bibliografski zapis 

se v podpolje 3 vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, hkrati 

pa se samodejno dodajo še vsa podpolja iz normativne točke dostopa (v 

primeru osebnih imen avtorjev tudi šifra raziskovalca). V bibliografski 

zapis se dodajo tudi vse morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz 

normativnega zapisa. 

10. V polju za značnico ročno izpolnimo podpolja, ki jih normativna kontrola 

ne zajame (npr. vnesemo kodo za vrsto avtorstva). 

11. Če v normativnem zapisu manjka oblika točke dostopa, ki je v viru, pa 

nimamo ustreznega pooblastila, da bi jo lahko dodali v normativni zapis, jo 

ročno vnesemo v bibliografski zapis. 
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7.3.4.1.2 Povezovanje obstoječih polj  

Bibliografski zapisi lahko vsebujejo značnice, ki niso povezane z normativno 

bazo. Spoznamo jih po manjkajoči identifikacijski številki normativnega zapisa 

v podpolju 3. 

Pri urejanju takih zapisov je treba nepovezane značnice po možnosti povezati z 

ustreznimi normativnimi zapisi. Če značnic za osebna imena pri urejanju ne 

povežemo in je katera od njih že v normativni bazi podatkov, nas program na 

to opozori.  

 

1. Odpremo podpolje 3 v polju z nepovezano značnico. 

2. Kliknemo ikono . 

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. 

Odpre se okno Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX. Če točka dostopa 

obstaja, se izpiše v seznamu točk dostopa iz normativne baze podatkov.  

3. Nato sledimo korakom od 4 do 11 pri postopku, opisanem v pogl. 7.3.4.1.1. 

 

Več bibliografskih zapisov z nepovezanimi polji za osebna imena lahko s 

posebno metodo hkrati povežemo v oknu Normativni zapis (CONOR) (gl. 

pogl. 9.4.3). 

7.3.4.1.3 Prevezovanje polj  

Prevezovanje uporabljamo pri popravljanju napačno povezanih polj v 

bibliografskih zapisih. To so polja, ki imajo v podpolju 3 vpisano 

identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa. 

Polje moramo povezati z ustreznim normativnim zapisom. 

 

1. Odpremo podpolje 3 v polju z napačno povezano značnico. 

 

Opozorilo: 

Če se značnica v bibliografskem zapisu razlikuje od normativne točke 

dostopa v normativni bazi podatkov, v podpolju 3 pa je identifikacijska 

številka pravega normativnega zapisa, vsebine podpolja ni treba 

popravljati. Dovolj je, da ponovno shranimo bibliografski zapis, in 

program bo značnico samodejno popravil. 

To se zgodi, če smo v normativnem zapisu popravili obliko normativne 

točke dostopa, nismo pa shranili bibliografskega zapisa niti se medtem ni 

izvedlo samodejno usklajevanje bibliografske baze podatkov z normativno. 

 

2. Zbrišemo identifikacijsko številko napačnega normativnega zapisa. Nato 

sledimo korakom od 2 do 11 pri postopku, opisanem v pogl. 7.3.4.1.1. 

 

Postopek 

  

Možnosti ...  Možnosti ...  

Postopek  
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Več bibliografskih zapisov z napačno povezanimi polji za osebna imena lahko 

s posebno metodo hkrati povežemo v oknu Normativni zapis (CONOR) (gl. 

pogl. 9.4.3). 

7.3.4.2 Normativna kontrola SGC 

Za povezovanje polj za predmetne oznake z ustreznim normativnim zapisom iz 

baze SGC služi okno Pregledovanje SGC. 

 

Elementi okna so: 

• naslovna vrstica 

• levi del okna s seznamom točk dostopa, ki ga dobimo po iskanju 

• desni del okna, ki za izbrano točko dostopa s seznama vsebuje celoten 

zapis 

• polje za vnos iskalne zahteve 

• gumbi 

− Poišči – sprožitev iskanja po vnosu iskalne zahteve 

− Prikaži povezave – prikaz zapisa za izbrano točko dostopa v 

pregledovalniku, v katerem lahko med povezavami preverimo širše, 

ožje ali sorodne izraze. S klikom na gumb Izberi, se prenese zapis iz 

pregledovalnika v okno Pregledovanje SGC. 

− Izberi – zaprtje okna; v podpolje 3 se vpiše identifikacijska številka 

normativnega zapisa SGC 

− Prekliči – zaprtje okna; polje se shrani brez spremembe v  

podpolju 3 

 

 

Slika 7.3-3: Primer okna za povezovanje z zapisi iz SGC 

Možnosti ...  
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V levem delu okna so v seznamu različne vrste točk dostopa iz normativne 

baze podatkov SGC, ki jih razlikujemo na naslednji način: 

• Normativne točke dostopa SGC so v seznamu izpisane krepko (polje 

2XX iz normativnih zapisov, tj. zapisov, ki imajo v podpolju 001b kodo 

x" – normativni zapis). 

• Variantne točke dostopa so izpisane ležeče (polje 4XX iz vseh 

zapisov in polje 2XX iz napotilnih in splošnih pojasnjevalnih zapisov, 

tj. zapisov, ki imajo v podpolju 001b kodo "y" – napotilni zapis ali 

kodo "z" – splošni pojasnjevalni zapis). Vsaki variantni točki dostopa 

sledi v naslednji vrstici: 

− pripadajoča normativna točka dostopa, ki je izpisana krepko in 

zamaknjena v desno (če gre za normativni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 310, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za napotilni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 320, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za splošni pojasnjevalni zapis). 
 

• Normativne točke dostopa, oblikovane po pravilih iz drugih 

sistemov predmetnih oznak, so izpisane na enak način kot variantne 

točke dostopa, torej ležeče, le da jim je v okroglem oklepaju dodana še 

koda za sistem iz podpolja 4XX2. 

• Normativne točke dostopa SGC v angleščini so izpisane v običajni 

pisavi (polje 7XX). V okroglem oklepaju je pripisana še koda sistema 

"SGCE" iz podpolja 7XX2. Vsaki normativni točki dostopa v drugem 

jeziku sledi v naslednji vrstici: 

− pripadajoča normativna točka dostopa, ki je izpisana krepko in 

zamaknjena v desno (če gre za normativni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 310, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za napotilni zapis). 

− pripadajoče napotilo iz polja 320, ki je izpisano v običajni pisavi in 

zamaknjeno v desno (če gre za splošni pojasnjevalni zapis). 

 

V seznamu so zapisi iz SGC vidni ne glede na vrsto predmetne oznake, ki jo 

vpisujemo v bibliografski zapis, povezavo pa lahko vzpostavimo le z zapisom 

za ustrezno vrsto točke dostopa. Neustrezne točke dostopa in pripadajoči 

podatki so v seznamu izpisani v sivi barvi (npr. če v podpolje 6063 vpišemo 

namesto občnega imena osebno ime, v seznamu sicer vidimo podatke iz 

normativnega zapisa za to osebno ime, a so izpisani v sivi barvi). Le podatki iz 

ustreznih zapisov se izpišejo v črni barvi. 

Ustrezne kombinacije so: 

• polje 600 v bibliografskem zapisu in polje 200 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 601 v bibliografskem zapisu in polje 210 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 602 v bibliografskem zapisu in polje 220 v normativnem zapisu 

SGC 
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• polje 604 v bibliografskem zapisu in polje 240 ali 243 v normativnem 

zapisu SGC 

• polje 605 v bibliografskem zapisu in polje 230 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 606 v bibliografskem zapisu in polje 250 ali 280 v normativnem 

zapisu SGC 

• polje 607 v bibliografskem zapisu in polje 215 v normativnem zapisu 

SGC 

• polje 609 v bibliografskem zapisu in polje 280 v normativnem zapisu 

SGC 

 

7.3.4.2.1 Vnos novega polja 

V polja 60X, ki imajo vključeno normativno kontrolo, podatkov ne vpisujemo 

ročno, temveč v normativni bazi podatkov le poiščemo želeno točko dostopa in 

potrdimo pripadajoči normativni zapis. Izjema so časovne predmetne oznake v 

polju 608. Vnos polj 608 je prost, saj v SGC ni zapisov za časovne predmetne 

oznake. 

 

Opozorilo: 

Za vnos v podpolje 60X3 in za spreminjanje ali brisanje podatkov v polju 60X, 

v katerem je podpolje 60X3, potrebujemo pooblastilo CAT_SUBLINK. 

 

1. Odpremo podpolje 3 in vanj vpišemo iskalno zahtevo: poljubne besede ali 

začetke posameznih besed iz predmetne oznake (besedno iskanje) ali 

predmetno oznako v narekovajih, pri čemer morebitno krajšanje označimo 

z znakom "*" (frazno iskanje). Vpišemo lahko tudi identifikacijsko številko 

ustreznega normativnega zapisa, če jo poznamo. 

2. Nato pritisnemo tipko <Enter> ali tipko <Tab> in nato še preslednico, 

lahko pa tudi kliknemo ikono  zraven polja za vnos iskalne zahteve.  

Če so v normativni bazi podatkov verificirani zapisi s točkami dostopa, ki 

ustrezajo iskalni zahtevi, se odpre okno Pregledovanje SGC s seznamom 

teh točk dostopa.  

 

Nasvet: 

Za točke dostopa iz seznama v levem delu okna lahko hitro preverimo 

normativne zapise v desnem delu okna. Ko se s tipkama za pomik <gor>, 

<dol> ali z miško premikamo po seznamu v levem delu okna, se v desnem 

delu okna prikaže k izbrani točki dostopa pripadajoči zapis.  

 

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. Po potrditvi s klikom na gumb V redu se nato odpre 

prazno okno Pregledovanje SGC z vpisano iskalno zahtevo v vnosnem 

polju. 

Postopek  
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Opozorilo: 

Če kot rezultat iskanja dobimo preveč zapisov, se izpiše sporočilo, naj 

izboljšamo iskalno zahtevo. Iskanje ponovimo, tako da vpišemo 

natančnejšo iskalno zahtevo.  

 

3. Če iskane točke dostopa ni v seznamu, iščemo še po variantnih oblikah, 

tako da novo iskalno zahtevo vpišemo v vnosno polje in kliknemo gumb 

Poišči.  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju ustrezne točke dostopa obvezno upoštevamo načela 

predmetnega označevanja s SGC. Zaradi napačne predmetne oznake v 

bibliografskem zapisu iskanje ne bo dalo ustreznih rezultatov. 

 

4. S klikom na gumb Prikaži povezave lahko dostopamo do zapisov, ki so s 

prvotno izbranim zapisom povezani. Preverimo lahko širše izraze, ožje ali 

sorodne izraze. Zapis, ki smo ga izbrali, se odpre v pregledovalniku. Če v 

spodnjem delu okna Povezave izberemo drug zapis in kliknemo gumb 

Odpri, se v pregledovalnik naloži drug zapis, in če ga nato potrdimo še z 

gumbom Izberi, se prenese še v okno Pregledovanje SGC. 

5. Če v seznamu točk dostopa ne najdemo ustrezne točke dostopa, s klikom na 

gumb Prekliči zapustimo okno Pregledovanje SGC in polje 60X v 

bibliografskem zapisu izpolnimo ročno. Sicer nadaljujemo postopek v točki 

6. 

6. V seznamu točk dostopa izberemo ustrezno točko dostopa in kliknemo 

gumb Izberi. 

Okno Pregledovanje SGC se zapre. V bibliografski zapis se v podpolje 3 

vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa SGC, v podpolje 2 se 

vpiše koda sistema "SGC", hkrati pa se samodejno dodajo še vsa podpolja 

iz normativne točke dostopa.  

7.3.4.2.2 Povezovanje obstoječih polj  

Predmetne oznake, ki niso povezane z normativno bazo SGC, spoznamo po 

manjkajoči identifikacijski številki normativnega zapisa v podpolju 3. Te 

predmetne oznake lahko povežemo, če obstaja ustrezni normativni zapis. 

 

1. Odpremo podpolje 3 v polju z nepovezano predmetno oznako. 

2. Kliknemo ikono . 

Če v normativni bazi podatkov ni ustrezne točke dostopa, se izpiše 

programsko sporočilo. 

Odpre se okno Pregledovanje SGC. Če točka dostopa obstaja, se izpiše v 

seznamu točk dostopa iz normativne baze podatkov.  

3. Nato sledimo korakom od 3 do 6 pri postopku, opisanem v pogl. 7.3.4.2.1. 

  

  

Postopek  
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7.3.5 Vnos s pomočjo števca 

V posameznih podpoljih se številke prepisujejo s števca.  

 

Števec mora biti določen (gl. pogl. 12.1.9.1).  

 

1. Odpremo ustrezno podpolje (npr. 020b, 021b). 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Aktiviraj števec <ime števca>. 

V vnosno polje se vpiše naslednja številka s števca. 

 

Opozorilo: 

Če imamo za isto podpolje definiranih več števcev, moramo najprej izbrati 

ustrezni števec. 

 

3. Zapremo podpolje. 

7.3.6 Posebnosti pri vnosu v polja formata 

COMARC/B 

V nadaljevanju je podrobneje opisan vnos v nekatera polja formata 

COMARC/B, pri katerih obstajajo določene posebnosti. 

7.3.6.1 Polja za povezovanje pri kontinuiranih virih 

(4XX) 

Polja v bloku 4XX, ki se uporabljajo za prikaz odnosa med kontinuiranim 

virom, ki ga opisujemo, in sorodnimi kontinuiranimi viri, vsebujejo podpolji  

a – Stvarni/ključni naslov in x – ISSN, kamor vnašamo (ključni) naslov in/ali 

ISSN sorodnega kontinuiranega vira.  

Podpolje a je treba vnesti le, kadar zapisa za sorodni kontinuirani vir ni v 

COBIB-u ali pa v obstoječem zapisu ni polja 530 – Ključni naslov. Podpolje a 

vnesemo tudi, kadar nimamo ISSN-ja. 

 

Dodali smo ustrezno polje iz bloka 4XX.  

 

1. Odpremo podpolje x. 

2. Vnesemo ISSN sorodnega kontinuiranega vira. 

Po potrditvi vnosa se odpre okno z ustreznim opozorilom. Nadaljnji 

postopek se razlikuje glede na to,  

1. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u, zapis pa vsebuje tudi 

polje 530 (v opozorilu se izpiše ključni naslov iz COBIB-a, tj. COBIB: 

KT=<ključni naslov>).  

Postopek  

Pogoj 

  

Postopek  

Pogoj 
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2. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u in bazi ISSN, zapis v 

COBIB-u pa ne vsebuje polja 530 (v opozorilu se izpiše ključni naslov 

iz baze ISSN, tj. COBIB: KT=?, ISSN: KT=<ključni naslov>, program 

pa nas hkrati opozori, da je treba ključni naslov s posebno metodo 

vnesti v podpolje a).  

3. ali zapis s tem ISSN-jem obstaja v COBIB-u, ne pa tudi v bazi ISSN; 

zapis v COBIB-u ne vsebuje polja 530 (v opozorilu se izpiše naslov iz 

COBIB-a, tj. COBIB: KT=?, TI=<stvarni naslov>, ISSN: KT=?, 

program pa nas hkrati opozori, da je treba stvarni naslov vpisati v 

podpolje a). 

4. ali zapis s tem ISSN-jem ne obstaja v COBIB-u, obstaja pa v bazi 

ISSN (v opozorilu se izpiše ključni naslov iz baze ISSN, tj. ISSN: 

KT=<ključni naslov>>, program pa nas hkrati opozori, da je treba 

ključni naslov s posebno metodo vnesti v podpolje a). 

5. ali zapis s tem ISSN-jem ne obstaja niti v COBIB-u niti v bazi ISSN 

(v opozorilu se ključni naslov iz baze ISSN ne izpiše, tj. ISSN: KT=?, 

program pa nas hkrati opozori, da je treba stvarni naslov vpisati v 

podpolje a). 
  

3. Kliknemo gumb V redu. 

ISSN sorodnega kontinuiranega vira se prenese v vnosno polje za oznako 

podpolja. 

V primeru pogoja pod točko 1 pri koraku 2 je postopek s tem zaključen, v 

primeru drugih pogojev pa nadaljujemo z naslednjim korakom. 

4. Odpremo podpolje a. 

5. Vnesemo naslov. 

• Če velja pogoj pod točko 2 ali 4 pri koraku 2, iz priročnega menija 

izberemo metodo Prenesi naslov iz ISSN.  

Ključni naslov iz baze ISSN se programsko vpiše v vnosno polje. 

• Če velja pogoj pod točko 3 pri koraku 2, vnesemo stvarni naslov 

sorodnega kontinuiranega vira, ki ga prepišemo iz polja 200 v zapisu za 

sorodni kontinuirani vir v COBIB-u. 

• Če velja pogoj pod točko 5 pri koraku 2, vnesemo stvarni naslov 

sorodnega kontinuiranega vira, ki ga prepišemo s publikacije. 

6. Zapremo podpolje. 

Ključni oz. stvarni naslov se prenese v vnosno polje za oznako podpolja. 

7.3.6.2 ISBN (010) 

Če v zapis vnesemo 10-mestni ISBN, vnesti pa moramo tudi 13-mestnega, ga 

program na podlagi 10-mestnega sam izračuna. 

 

Zapis mora vsebovati polje 010 z 10-mestnim ISBN v podpolju a.  

 

1. Za poljem 010 z 10-mestnim ISBN dodamo še eno polje 010, ki vsebuje 

podpolje a.  

Postopek  

Pogoj 
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2. Odpremo podpolje 010a. 

3. Iz priročnega menija izberemo metodo Dodaj 13-mestni ISBN. 

V vnosno polje se vpiše ustrezno izračunan 13-mestni ISBN. 

4. Zapremo podpolje. 

7.3.6.3 Država izida (102) 

Pri katalogizaciji člankov in sestavnih delov lahko prenesemo kodo države iz 

zapisa za vir. 

 

1. Odpremo podpolje 102a. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi kodo države za vir. 

V vnosno polje se vpiše koda države, ki velja za vir. 

3. Zapremo podpolje. 

7.3.6.4 Privezki – adligati (481, 482) 

Pri katalogizaciji monografskih publikacij lahko v polje 481 programsko 

dodamo podatke iz zapisa za privezano enoto, pri katalogizaciji privezka pa 

lahko v polje 482 dodamo podatke iz zapisa za osnovno enoto. 

 

1. S klikom označimo polje 481 ali 482. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Prenesi podatke (COBISS.SI-ID). 

Odpre se okno Navedba vira. 

3. Pri "COBISS.SI-ID" vpišemo identifikacijsko številko ustreznega 

bibliografskega zapisa. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

V polje se vgradijo polja in podpolja z vpisanimi podatki iz ustreznega 

zapisa.  

 

Opozorilo: 

Če imamo v polju 481 ali 482 že vpisane podatke, jih bodo pri prenosu 

prekrili podatki iz drugega zapisa. Izjema so v polje 200 vgrajena podpolja 

0, 5 in 9, iz katerih se podatki ne zbrišejo. 

 

Metodo Prenesi podatke (COBISS.SI-ID) lahko izberemo tudi iz priročnega 

menija. 

Postopek  

  

Postopek  

Možnosti ...  
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7.3.7 Vrednosti, ki jih uporabnik definira 

vnaprej 

V zapis lahko vnesemo vrednosti, ki smo jih vnaprej definirali sami. Kako jih 

definiramo, je opisano v poglavju 11.4. 

 

V datoteki začasno shranjenih zapisov mora biti kreiran zapis tipa "default" s 

podatki, ki predstavljajo definirane vrednosti. 

 

1. Odpremo poljubno podpolje, v katerega želimo dodati svojo definirano 

vrednost.  

2. Izberemo metodo Urejanje / Dodaj definirano vrednost. 

V vnosno polje se vpiše vsebina iz ustreznega podpolja zapisa tipa 

"default". 

3. Zapremo podpolje. 

 

Svojo definirano vrednost lahko dodamo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + 

<D>. 

 

Opozorilo: 

Ob nalaganju zapisa v urejevalnik se v prazen zapis kot privzete vrednosti 

samodejno vpišejo le tiste vrednosti, ki so za izbrano masko definirane na 

nivoju sistema. 

Postopek  

Pogoj 

  

Možnosti ...  
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7.4 DODAJANJE POLJ IN PODPOLJ 

Polja in podpolja, ki se za posamezno vrsto vira uporabljajo najpogosteje, 

tvorijo masko vnosa (npr. M – monografske publikacije). Preostala polja in 

podpolja, ki so za določeno vrsto vira smiselna, je možno v masko dodati. 

Polja so v zapisu vedno urejena po rastočem vrstnem redu številčne oznake 

polja. Vrstni red podpolj pa mora v skladu s formatom COMARC in 

katalogizacijskimi pravili določiti katalogizator. 

Polje dodamo, kadar ga ni v naboru polj izbrane maske vnosa ali kadar ga 

želimo ponoviti. 

 

1. S klikom označimo identifikacijsko številko zapisa ali katero koli polje oz. 

podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Dodaj polje. 

Odpre se okno: 

 

 

Slika 7.4-1: Okno Izbira polja in podpolja 

 

3. Pri "Dodaj" se izpiše številka prvega polja skupaj z oznakami podpolja, ki 

jih je možno dodati za izbranim poljem.  

 

 

 

Postopek  
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Primer:  

Če smo v maski M izbrali polje 100, se po izbiri metode Urejanje / Dodaj 

polje v oknu Izbira polja in podpolja pri "Dodaj" izpiše 106a kot 

naslednje polje, ki ga lahko dodamo v zapis. 

 

Nasvet: 

Pri "Dodaj" lahko ročno vpišemo številko polja in oznako podpolja, ki ga 

želimo dodati (lahko tudi več podpolj, npr. 200aefg).  

 

4. Pri "Polja" se izpiše številka in ime polja, vpisanega pri "Dodaj". Če 

kliknemo spustni seznam, lahko izberemo tudi katero drugo polje, ki ga 

želimo dodati v zapis. 

V spustnem seznamu so na voljo le polja, ki jih je glede na format 

COMARC v določeno masko možno dodati. Neponovljivih polj, ki so že v 

maski, v seznamu ni. 

Ko polje izberemo, se pri "Dodaj" prikaže njegova številka. 

5. Pri "Podpolja" se izpišejo oznake in imena podpolj v izbranem polju, ki jih 

je glede na format COMARC možno dodati v določeno masko. 

Neponovljivih podpolj, ki so že v maski, v seznamu ni. 

Ko eno podpolje ali več podpolj izberemo, se pri "Dodaj" prikaže oznaka 

podpolja ali več oznak. 

6. Pri "Kopije" se izpiše številka, ki označuje, kolikokrat želimo polje 

ponoviti oz. dodati v zapis. 

7. Kliknemo gumb V redu. 

Okno Izbira polja in podpolja se zapre. Izbrano polje s podpolji (ali več 

ponovitev polja) se doda v zapis na mesto, ki ustreza številki polja glede na 

zaporedje polj v zapisu. 

 

Okno Izbira polja in podpolja lahko odpremo tudi s pritiskom na tipko <F7>. 

 

 

V zapis lahko znotraj posameznega polja dodajamo podpolja, ki še niso v 

izbrani maski, ali pa dodatna ponovljiva podpolja. 

 

1. S klikom označimo polje, ki mu želimo dodati podpolje, ali pa označimo 

podpolje iz tega polja. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Dodaj podpolje. 

Odpre se okno: 

 

  

Postopek  

  

Možnosti ...  
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Slika 7.4-2: Okno Izbira podpolja 

 

3. V seznamu podpolj označimo želeno podpolje (z uporabo tipk <Shift> oz. 

<Ctrl> označimo tudi več podpolj (gl. korak 10 v pogl. 4)) ali pa pri "Vnesi 

podpolja" vpišemo podpolja, ki jih želimo dodati (npr. aedefgz).  

V seznamu so na voljo le podpolja, ki jih je glede na format COMARC v 

polje možno dodati. Neponovljivih podpolj, ki so že v polju, v seznamu ni. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Okno z izbranim podpoljem (ali več podpolji) se zapre. Izbrano podpolje 

(ali več podpolj) se doda v zapis takoj za tekočim podpoljem oz. na prvo 

mesto v polju, če smo označili polje. 

 

Okno Izbira podpolja lahko odpremo tudi s pritiskom na tipko <F9>. Možnosti ...  
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7.5 BRISANJE POLJ IN PODPOLJ 

Iz zapisa lahko zbrišemo polja in podpolja. Označimo lahko tudi več enakih 

polj. 

 

1. S klikom označimo polje ali podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Zbriši polje. 

Izbrano polje (ali več enakih polj) s pripadajočimi podpolji se zbriše in 

shrani v odložišče polj. 

 

Nasvet: 

Nazadnje brisano polje (ali več enakih polj) lahko s klikom na ikono  

vrnemo v zapis. 

 

Polje (ali več enakih polj) lahko zbrišemo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + 

<F7> oz. tipko <Delete>.  

 

 

V urejevalniku zapisa lahko zbrišemo tudi podpolje. 

 

1. S klikom označimo podpolje. Znotraj enega polja lahko označimo tudi več 

različnih podpolj. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Zbriši podpolje. 

Izbrano podpolje (ali več podpolj) se zbriše in shrani v odložišče podpolj. 

 

Opozorilo: 

Ko izbrišemo zadnje podpolje v poljubnem polju, se zbriše celotno polje. 

 

Nasvet: 

Nazadnje brisano podpolje (ali več podpolj) lahko s klikom na ikono  

vrnemo v zapis.  

 

Podpolje ali več podpolj lahko zbrišemo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + 

<F9> oz. tipko <Delete>.  

Postopek  

Možnosti ...  

  

Postopek  

Možnosti ...  
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7.6 KOPIRANJE IN LEPLJENJE 

Kopiramo lahko iz zapisa v odložišču zapisov (gl. pogl. 6.6) in tudi iz zapisa, ki 

ga urejamo v urejevalniku. 

7.6.1 Kopiranje  

Iz zapisa v urejevalniku kopiramo, kadar želimo obstoječe besedilo, polje ali 

podpolje ponovno uporabiti. 

7.6.1.1 Kopiranje besedila 

Kopiramo lahko besedilo ali del besedila iz posameznega podpolja. 

 

1. Odpremo podpolje. 

2. Z miško povlečemo čez izbrano besedilo in ga označimo. 

3. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj besedilo. 

Besedilo, ki smo ga označili v vnosnem polju, se shrani v odložišče besedil. 

 

Nasvet: 

Če želimo besedilo iz vnosnega polja hkrati kopirati in odstraniti, izberemo 

metodo Urejanje / Izreži besedilo.  

 

Besedilo lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <C>. 

7.6.1.2 Kopiranje polja 

Omogočeno je kopiranje poljubnih polj. 

 

1. S klikom označimo polje ali podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj polje. 

Izbrano polje in vsebina podpolj se shranita v odložišče polj. 

 

Polje lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <F7>. 

7.6.1.3 Kopiranje podpolja 

Kopiramo lahko tudi posamezno podpolje. 

 

Postopek  

Možnosti ...  

Postopek  

  

Možnosti ...  
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1. S klikom označimo podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj podpolje. 

Izbrano podpolje z vsebino se shrani v odložišče podpolj. 

 

Podpolje lahko skopiramo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <F9>. 

7.6.1.4 Kopiranje vsebine podpolja 

Celotno vsebino podpolja lahko skopiramo tudi brez označevanja besedila. 

 

1. S klikom označimo podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj vsebino podpolja. 

V odložišče besedil se shrani celotna vsebina podpolja. 

7.6.2 Lepljenje  

Zbrisana ali kopirana besedila, polja ali podpolja lahko v zapis prilepimo. 

 

Nasvet: 

Vsebino iz odložišča lahko uporabimo večkrat, ker ostane nespremenjena do 

naslednjega brisanja ali kopiranja. 

7.6.2.1 Dodajanje besedila z lepljenjem 

Z lepljenjem lahko dodamo kopirano ali izbrisano besedilo, ki je shranjeno v 

odložišču besedil. 

 

1. Odpremo podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi besedilo. 

V vnosno polje se doda besedilo, ki smo ga nazadnje kopirali ali izbrisali. 

 

Nasvet: 

S posebnim lepljenjem lahko prilepimo vsa besedila, ki smo jih kopirali v 

okviru ene prijave v programsko opremo COBISS3 (gl. pogl. 7.6.3).  

 

Besedilo lahko prilepimo tudi s pritiskom na tipki <Ctrl> + <V>.  

7.6.2.2 Dodajanje polja z lepljenjem 

Z lepljenjem lahko dodamo kopirano ali zbrisano polje, ki je shranjeno v 

odložišču polj. 

 

Postopek  

Postopek  

Postopek  

Možnosti ...  

  

  

Možnosti ...  
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1. S klikom označimo polje ali podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi polje. 

V zapis se doda nazadnje kopirano ali brisano polje. 

Polje se zmeraj doda v zapis tako, da je ohranjen naraščajoči red oznak 

polj. 

Če smo v zapisu na mestu, za katerim je polje možno prilepiti, se polje 

doda neposredno za izbranim poljem.  

Če smo v zapisu na mestu, za katerim polja ni možno prilepiti, se polje 

doda v zapis tako, da je ohranjen naraščajoči vrstni red oznak polj. Če polje 

s to oznako že obstaja in je ponovljivo, se doda za njim.  

 

Opozorilo: 

Če neponovljivo polje v zapisu že obstaja, ga ni možno prilepiti. 

 

Primer: 

V zapisu imamo eno polje 675. Prilepiti želimo še eno polje 675, ki smo ga 

predhodno kopirali.  

Če smo na polju 610, ki mu sledi polje 675, se po izbiri metode  

Urejanje / Prilepi polje polje 675 doda pred obstoječe polje 675. 

Če smo na polju 200, se po izbiri metode Urejanje / Prilepi polje kopirano 

polje 675 doda za obstoječe polje 675. 

 

Nasvet: 

S posebnim lepljenjem lahko prilepimo vsa polja, ki smo jih brisali ali kopirali 

v okviru ene prijave v programsko opremo COBISS3 (gl. pogl. 7.6.3).  

 

Polje lahko prilepimo tudi s pritiskom na tipke <Ctrl> + <Alt> + <F7>.  

7.6.2.3 Dodajanje podpolja z lepljenjem 

Z lepljenjem lahko dodamo kopirano ali zbrisano podpolje, ki je shranjeno v 

odložišču podpolj. 

 

1. S klikom označimo polje ali podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi podpolje. 

V zapis se doda nazadnje kopirano ali brisano podpolje. 

Če je označeno polje, se podpolje doda na prvo mesto v polju. Če je 

označeno podpolje, se podpolje doda v zapis za označenim podpoljem. 

 

Opozorilo: 

Če neponovljivo podpolje v polju že obstaja, ga ni možno prilepiti. 

 

Postopek  

  

Postopek  

  

Možnosti ...  
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Nasvet: 

S posebnim lepljenjem lahko prilepimo vsa podpolja, ki smo jih brisali ali 

kopirali v okviru ene prijave v programsko opremo COBISS3 (gl. pogl. 7.6.3).  

 

Podpolje lahko prilepimo tudi s pritiskom na tipke <Ctrl> + <Alt> + <F9>.  

7.6.3 Posebno lepljenje  

Besedila, polja in podpolja ostanejo v odložišču, dokler se ne odjavimo iz 

programske opreme COBISS3. S posebnim lepljenjem jih lahko prilepimo v 

zapis. 

 

1. S klikom označimo polje ali podpolje ali pa odpremo vnosno polje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Posebno lepljenje. 

Odpre se okno Odložišče s tremi zavihki. 

3. Če želimo prilepiti besedilo, želeno besedilo označimo v seznamu 

kopiranih ali brisanih besedil v zavihku Besedilo. Na vrhu seznama besedil 

je vidno besedilo, ki smo ga zbrisali oz. kopirali nazadnje.  

Če želimo prilepiti polje, želeno polje označimo v seznamu kopiranih ali 

brisanih polj v zavihku Polja. Na vrhu seznama polj je vidno polje, ki smo 

ga kopirali oz. zbrisali nazadnje. Posamezno polje je v seznamu prikazano s 

številko polja, s številčnima vrednostma indikatorjev, če obstajata, z 

oznakami podpolj in vsebino. 

Če želimo prilepiti podpolje, želeno podpolje označimo v seznamu 

kopiranih ali brisanih podpolj v zavihku Podpolja. Na vrhu seznama 

podpolj je vidno podpolje, ki smo ga kopirali oz. zbrisali nazadnje. 

Posamezno podpolje je v seznamu prikazano s številko polja, z oznako 

podpolja in vsebino. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Če smo v zapisu na mestu, za katerim je polje možno prilepiti (glede na 

naraščajoči vrstni red oznak polj), se polje doda neposredno za izbranim 

poljem.  

Če smo v zapisu na mestu, za katerim polja ni možno prilepiti, se polje 

doda v zapis tako, da je ohranjen naraščajoči vrstni red oznak polj. Če polje 

s to oznako že obstaja in je ponovljivo, se doda za njim.  

Če polje ni ponovljivo in v zapisu že obstaja, ga ni možno dodati. 

Pri lepljenju podpolja se podpolje doda neposredno za označenim poljem 

ali podpoljem. 

 

Kopirano besedilo se doda v vnosno polje izbranega podpolja. 

 

 

  

Postopek  

Možnosti ...  
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7.7 DOLOČANJE VRSTNEGA REDA POLJ IN PODPOLJ 

Polja so vedno urejena po rastočem vrstnem redu oznak polj. Vrstni red polj v 

zapisu lahko spreminjamo le, če imamo več ponovitev posameznega polja. 

Znotraj posameznega polja lahko spremenimo tudi vrstni red podpolj. 

 

1. S klikom označimo posamezno polje, ki je ponovljivo, ali pa označimo 

podpolje. 

2. Izberemo metodo Urejanje / Pomakni navzgor. 

Polje oz. podpolje se pomakne za mesto navzgor. 

3. Izberemo metodo Urejanje / Pomakni navzdol. 

Polje oz. podpolje se pomakne za mesto navzdol. 

 

Označeno polje oz. podpolje lahko pomaknemo za mesto navzgor ali navzdol s 

klikom na ikono  ali . 

 

Postopek  

Možnosti ...  
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7.8 STRNJEN IN RAZŠIRJEN PRIKAZ ZAPISA 

V zapisu lahko vsa polja hkrati odpremo in tudi hkrati zapremo. 

 

1. Izberemo metodo Pogled / Razširjen prikaz. 

V urejevalniku se odprejo vsa polja, tako da so vidna podpolja.  

2. Izberemo metodo Pogled / Strnjen prikaz. 

V urejevalniku se zaprejo vsa polja, tako da podpolja niso vidna. 

 

Opozorilo: 

Metodi Pogled / Razširjen prikaz in Pogled / Strnjen prikaz nista aktivni, če 

smo v meniju Nastavitve označili potrditveno polje "Razširi le izbrano polje". 

 

Vsa polja lahko odpremo tudi s pritiskom na tipki <Alt> + <E>, zapremo pa s 

pritiskom na tipki <Alt> + <C>.  

 

  

Postopek  

Možnosti ...  
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7.9 VPOGLED V PRIROČNIKE 

V posameznem sistemu COBISS lahko uporabljamo pri delu različne 

priročnike, če so na voljo v elektronski obliki. 

Metode za priklic priročnikov so v meniju Pogled. 

7.9.1 Priročniki COMARC 

Priročniki COMARC so dostopni tudi v elektronski obliki, kar nam pri delu 

omogoča hiter vpogled v posamezno polje oz. podpolje. Odvisno od tega, v 

katerem razredu segmenta Katalogizacija smo, se izpisuje priročnik 

COMARC/B ali COMARC/A. 

Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo, v katerem izberemo metodo Pogled / 

Pomoč COMARC. Odpre se okno, ki prikazuje v levem delu kazalo vseh 

poglavij, ki sestavljajo priročnik o formatu COMARC. V desnem delu je 

prikazan opis izbranega polja. Zadnje dopolnitve priročnika so izpisane v 

zeleni barvi. 

 

 

Slika 7.9-1: Okno Pomoč COMARC/B 
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Za online pregledovanje priročnikov je predviden format html, za izpisovanje 

pa format pdf. 

Za dostop do formata pdf kliknemo kratico "pdf", ki je navedena v desnem delu 

okna, na vrhu.   

Omogočeno je tudi iskanje po vsebini priročnikov COMARC/A in 

COMARC/B. V iskalno polje, ki je v zgornjem desnem delu okna, vpišemo 

iskalno zahtevo in sprožimo iskanje po obeh priročnikih hkrati. 

 

Nasvet: 

Priročnik COMARC lahko odpremo, tudi če pritisnemo tipko <F1> ali 

kliknemo ikono .  

 

7.9.2 Drugi priročniki 

Pri urejanju zapisov si lahko pomagamo tudi z referenčnimi priročniki, ki so na 

voljo v posameznem sistemu COBISS. 

Metode v meniju Pogled se lahko v posameznih sistemih COBISS razlikujejo 

in jih je možno definirati za vsak sistem posebej. Imena metod za priklic 

priročnikov se ujemajo z naslovi priročnikov (lahko tudi v skrajšani obliki).  

V meniju Pogled sta v sistemu COBISS.SI na voljo metodi, ki omogočata 

vzpostavitev povezave z elektronsko obliko priročnikov ZNAČKA in PREKAT. 

Po izbiri metode Pogled / ZNAČKA, se odpre spletna stran, ki omogoča 

dostop do priročnika ZNAČKA.  

Po izbiri metode Pogled / PREKAT, se odpre spletna stran, ki omogoča dostop 

do priročnika PREKAT. 

V meniju Pogled je v vseh sistemih COBISS na voljo tudi metoda ISSN 

Manual, s katero dostopamo do priročnika za ISSN Mednarodnega centra 

ISSN (ISSN Manual). 
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7.10 NASTAVITVE UREJEVALNIKA ZAPISA 

Delovno področje v vmesniku za katalogizacijo je mogoče prilagoditi. 

Privzeta nastavitev delovnega področja deli okno vmesnika na urejevalnik v 

levem podoknu in odložišče zapisov v desnem podoknu. Če želimo spremeniti 

delovno področje, tako da je urejevalnik zapisa v desnem podoknu, odložišče 

zapisov pa v levem podoknu, izberemo metodo Nastavitve / Zamenjaj 

vsebino podoken.  

Če želimo imeti le levo podokno, na premičnem robu, ki razmejuje podokni, 

kliknemo ikono  (puščica je obrnjena v desno). Če kliknemo ikono  

(puščica je obrnjena v levo), ostane odprto le desno podokno. 

V prvi vrstici urejevalnika je izpisana identifikacijska številka zapisa, pod njo 

pa so nanizana polja v strnjenem prikazu in naraščajočem vrstnem redu. V 

strnjenem prikazu so prikazane le številke polj s številčnimi vrednostmi 

indikatorjev, če obstajajo. 

Če želimo v urejevalniku izpisati poleg oznak polj, podpolj, indikatorjev in kod 

tudi njihove pomene oz. imena, označimo v meniju Nastavitve naslednja 

potrditvena polja: 

 "Izpiši imena polj in podpolj" 

 "Izpiši pomen indikatorjev" 

 "Izpiši pomen kod" (nastavitev velja tudi za odložišče zapisov in 

pregledovalnik) 
 

Nasvet: 

Če v meniju Nastavitve ne označimo potrditvenega polja "Izpiši imena polj in 

podpolj", se v urejevalniku zapisa izpišejo imena polj in podpolj v zaslonskem 

namigu, potem ko s kazalcem miške pokažemo na določeno polje oz. podpolje. 

 

Če želimo, da je v urejevalniku vedno razširjeno le posamezno polje, označimo 

v meniju Nastavitve potrditveno polje "Razširi le izbrano polje". 

Če želimo, da se zapis v urejevalniku vedno odpre v razširjeni obliki, označimo 

v meniju Nastavitve potrditveno polje "Odpri zapis v razširjeni obliki". 

V podpolja lahko vnašamo podatke tudi v posebnem oknu. Če označimo v 

meniju Nastavitve potrditveno polje "Urejaj v ločenem vnosnem polju", se pod 

urejevalnikom in odložiščem zapisov odpre okno z ločenim vnosnim poljem. 

Če želimo, da so v urejevalniku poudarjene spremembe, ki smo jih naredili v 

zapisu, v meniju Nastavitve označimo potrditveno polje "Pokaži spremembe". 

Spremenjena polja, podpolja in indikatorji so nato obarvani rumeno. 

Če želimo, da se programsko preveri, ali je besedilo, ki ga vnašamo v vnosno 

polje, pravilno napisano, označimo v meniju Nastavitve potrditveno polje 

"Črkovalnik" (gl. pogl. 7.3.1.2). 
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Če se pokvari slika polj in podpolj v urejevalniku, jo lahko v urejevalniku 

osvežimo tako, da izberemo metodo Pogled / Osveži urejevalnik. 
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7.11 SPREMINJANJE LASTNOSTI POLJ IN PODPOLJ 

Nekatere lastnosti polj in podpolj je možno spremeniti na nivoju knjižnice. Za 

spreminjanje lastnosti potrebujemo pooblastilo CAT_EDITTYPE, ki ga dobi 

oseba, odgovorna za katalogizacijo v knjižnici. Spremenjene lastnosti postanejo 

veljavne šele, ko se katalogizatorji iz knjižnice ponovno prijavijo v COBISS3.  

Lastnosti polj oz. podpolj moramo določiti za vsako masko vnosa posebej. 

Nekatere lastnosti se nanašajo na celotno polje, druge pa na posamezna 

podpolja. 

Poljem lahko spreminjamo naslednje lastnosti: 

• privzete vrednosti indikatorjev (če so indikatorji definirani) 

• število ponovitev polja v maski (če je polje ponovljivo) 

 

 

Slika 7.11-1: Okno Lastnosti polja 

 

 

1. Izberemo metodo Nastavitve / Določi lastnosti polja.  

Odpre se okno Lastnosti polja. 

2. Pri "Maska" izberemo masko vnosa. 

3. Pri "Polje" izberemo polje, ki mu bomo določili lastnosti.  

4. Pri "Število polj" lahko določimo, kolikokrat naj se to polje v maski pojavi 

(če je polje ponovljivo). 

 

Opozorilo: 

Če želimo določiti število polj v maski za polje, ki ga v maski še ni, je treba 

najprej spremeniti stopnjo obveznosti za vsaj eno od podpolj tega polja  

(gl. postopek o spreminjanju lastnosti podpolja v nadaljevanju). 

Postopek  
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5. Privzeto vrednost indikatorjev (ali obeh indikatorjev) spremenimo tako, da 

v spustnem seznamu izberemo novo vrednost.  

6. Podatke shranimo s klikom na gumb Shrani. 

7. Okno zapremo s klikom na gumb Izhod. 

 

 

Podpoljem lahko spreminjamo naslednje lastnosti: 

• stopnjo obveznosti v zapisu 

• obvezno prisotnost v polju 

• največjo dolžino vnosa 

• število ponovitev posameznega podpolja v maski vnosa 

• obvezni vnos po šifrantu 

• izbirni vnos po šifrantu 

• pomoč pri vnosu s pomočjo šifranta 
 

 

Opozorilo: 

Nekaterih lastnosti, ki so definirane globalno, ni možno spremeniti. Na primer, 

za podpolje 001c – Bibliografski nivo ne moremo spremeniti niti dolžine niti 

stopnje obveznosti. 

 

 

Slika 7.11-2: Okno Lastnosti podpolja 

 

 

1. Izberemo metodo Nastavitve / Določi lastnosti podpolja.  Postopek  
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Odpre se okno Lastnosti podpolja. 

2. Pri "Maska" izberemo masko vnosa. 

3. Pri "Polje" izberemo polje, ki mu pripada podpolje. 

4. Pri "Podpolje" izberemo podpolje, ki mu bomo določili lastnosti. 

5. Pri "Stopnja obveznosti v zapisu" je navedena vrednost stopnje obveznosti 

izbranega podpolja v zapisu. 

Stopnja obveznosti je lahko 0, 1 ali 7. Globalno so definirane naslednje 

stopnje obveznosti:  

• Stopnja 1: podpolje je v maski in je obvezno (če je podpolje obvezno 

na nivoju sistema, stopnje ni možno spremeniti).  

• Stopnja 7: podpolje je v maski in ni obvezno. 

• Stopnja 0: podpolja ni v maski, ga je pa vanjo možno dodati.  

Najpogosteje spremenimo stopnjo obveznosti v zapisu pri podpoljih, ki jih 

želimo vključiti ali izključiti iz maske vnosa (npr. pri določenem podpolju 

spremenimo stopnjo obveznosti z 0 na 7 in ga tako vključimo v masko 

vnosa, pri drugem podpolju pa stopnjo obveznosti 7 spremenimo na 0 in 

tako izločimo podpolje iz maske vnosa). 

6. Pri "Obvezno v polju" lahko določimo, ali je izbrano podpolje pri 

"Podpolje" obvezno v izbranem polju pri "Polje".  

7. Pri "Dolžina" določimo maksimalno dolžino vnosa v izbrano podpolje, če 

ta ni omejena na nivoju sistema. Če podatka ni, to pomeni, da dolžina ni 

omejena. 

8. Pri "Število podpolj" lahko določimo, kolikokrat naj se to podpolje v maski 

pojavi (če je podpolje ponovljivo). 

 

Primer:  

Če določamo lastnosti podpolja 610a – Predmetna oznaka v maski vnosa 

M in vpišemo pri "Število podpolj" 4 to pomeni, da se ob vstopu v izbrano 

masko vnosa v polju 610 kreirajo 4 prazna podpolja a. 

 

9. Pri "Šifrant" izberemo vnaprej definirani šifrant, ki naj velja za izbrano 

podpolje. Na voljo so vsi lokalni šifranti pa tudi nekateri globalni. 

10. Če označimo potrditveno polje pri "Obvezni vnos", bo vnos v podpolje 

možen le iz šifranta, sicer pa bi lahko v podpolje vnesli tudi poljubne 

podatke.  

11. Če označimo potrditveno polje pri "Pomoč pri vnosu", bo vnos v podpolje 

potekal tako, da bomo vtipkali ali izbrali kodo iz šifranta, v podpolje pa se 

bo namesto kode vpisal pomen kode. 

12. Podatke shranimo s klikom na gumb Shrani. 

13. Okno zapremo s klikom na gumb Izhod. 
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8 KATALOGIZACIJA 

V poglavju so opisani splošni napotki ter druga pojasnila v zvezi s 

katalogizacijo v sistemu COBISS. Opisani so tudi osnovni postopki pri delu z 

bibliografskimi zapisi, kot so prevzemanje zapisov, kreiranje novih zapisov (od 

začetka ali s prirejanjem podobnih zapisov), urejanje obstoječih zapisov, 

razreševanje podvojenih zapisov itd. Delo z bibliografskimi zapisi poteka v 

vmesniku za katalogizacijo (gl. pogl. 3). 

Katalogizatorji v knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije 

COBISS, so odgovorni za to, da so podatki v bibliografskih zapisih točni, 

zapisi pa narejeni v skladu s katalogizacijskimi pravili. To še posebej velja za 

zapise, ki jih knjižnice prispevajo v COBIB ali pa jih v njem popravljajo oz. 

dopolnjujejo. Le s primerno kakovostjo teh zapisov je možno zagotoviti, da jih 

bodo učinkovito (s čim manj posegi vanje) pri svojem delu uporabljale tudi 

druge knjižnice v sistemu. Isto velja tudi za pripadajoče normativne zapise. 

Za zapise v COBIB-u veljajo naslednje zahteve: 

• Zapisi morajo biti oblikovani v skladu z ustreznim nivojem 

bibliografskega opisa. 

• Zapisi ne smejo vsebovati podatkov lokalnega pomena. 

• Značnice v zapisu je treba preveriti v ustrezni normativni bazi podatkov 

ter po potrebi in odvisno od pooblastila, ki ga imamo, opraviti tudi delo 

na normativnih zapisih, ki so povezani z bibliografskim zapisom. 

• V zapisih ne smemo spreminjati ali brisati veljavnih podatkov. 

Popravimo ali brišemo le očitne napake. Če smo v dvomu, ali je neki 

podatek pravilen ali ne, se obrnemo na pristojno nacionalno ustanovo.1 

• Zapisa ne smemo spremeniti v zapis za drugo bibliografsko entiteto. Če 

na podlagi podatkov v zapisu ni nedvoumno razvidno, ali gre za zapis 

za isti bibliografski vir ali ne, se obrnemo na knjižnico, ki je kreirala 

zapis, in skupaj preverimo podatke. Če ugotovimo, da zapis ni za isti 

vir, kreiramo nov zapis, sicer pa po potrebi ustrezno popravimo oz. 

dopolnimo obstoječi zapis. 

• V zapisu, ki smo ga kreirali s prirejanjem podobnega zapisa, moramo 

prirediti podatke v vseh ustreznih poljih. Podatki morajo odražati 

                                                      
1 V sistemu COBISS.SI sta to Narodna in univerzitetna knjižnica in IZUM. 
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bibliografski vir, ki ga opisujemo. 

• Zapisa, ki smo ga prevzeli iz tuje bibliografske baze podatkov, ne 

smemo spremeniti v zapis za drugo bibliografsko entiteto. Moramo pa 

ga ustrezno popraviti (npr. polja, ki morajo biti v jeziku katalogizacije) 

in po potrebi dopolniti. 

• Zapisa za bibliografski vir v več delih ne smemo spremeniti v zapis za 

en del in obratno. 

Pri katalogizaciji v sistemih COBISS se uporabljajo standardi za katalogizacijo, 

ki so predpisani na nacionalni ravni, ter druge nacionalne smernice. Vsem 

sistemom COBISS sta skupna naslednja standarda: 

• COMARC/B format za bibliografske podatke2 

• COMARC/A format za normativne podatke3 
 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, je možen vnos podatkov v cirilici, 

latinici ali kombinaciji obeh pisav. V vseh drugih sistemih COBISS podatke 

vnašamo v latinici. Gl. pogl. 13. 

Za vnos podatkov o bibliografskih virih, napisanih v nelatiničnih pisavah, se v 

sistemih COBISS uporabljajo različni, prav tako na nacionalni ravni predpisani 

sistemi za transliteracijo oz. transkripcijo. 

Zapisi za bibliografske vire, ki jih prispevajo knjižnice v COBIB, naj bi 

vsebovali čim bolj popolne podatke. Zato je priporočljivo, da pri kreiranju 

novega ali pri urejanju obstoječega zapisa vnesemo poleg obveznih podatkov 

tudi druge ustrezne podatke o viru. Pregled vseh polj oz. podpolj, ki pridejo v 

poštev v zapisih za posamezne vrste bibliografskih virov, je podan v Dodatku A 

– Seznam polj/podpolj v priročniku COMARC/B format za bibliografske 

podatke.  

Kadar pri urejanju obstoječih zapisov naletimo na napake, jih popravimo. Če to 

ni možno (npr. nimamo ustreznega pooblastila), se obrnemo na knjižnico, ki je 

zapis kreirala, v primeru dvoma glede ustrezne rešitve, pa na pristojno 

nacionalno ustanovo. Podobno ravnamo tudi v primeru podvojenih zapisov, ki 

jih ne moremo sami razrešiti. 

Vse knjižnično gradivo, ki doteka v knjižnico ali pa želi knjižnica omogočiti 

dostop do njega, gre skozi postopek bibliografske obdelave. Pomembno je, da 

pred obdelavo temeljito preverimo, ali za bibliografski vir v lokalni bazi 

podatkov in COBIB-u obstaja ustrezen zapis. Če obstaja, preverimo, ali ga je 

treba popraviti oz. dopolniti. Preveriti moramo tudi, če morda v lokalni bazi 

podatkov in COBIB-u ne obstaja več zapisov za isti bibliografski vir. 

V nadaljevanju je podanih nekaj osnovnih napotkov za učinkovito iskanje. 

                                                      
2 COMARC/B format: za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike / [pripravil] Institut 

informacijskih znanosti. Maribor: IZUM, 1991-. Dostopno z uporabniškim imenom in geslom tudi na 

http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc

_B_svn.  
3 COMARC/A format za normativne podatke / [pripravil] Institut informacijskih znanosti. - Maribor: 

IZUM, 2008-. Dostopno z uporabniškim imenom in geslom tudi na 

http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc

_A_svn.  
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• Pri iskanju po imenih obvezno uporabimo znak za krajšanje "*". 

• Če se na publikaciji pojavlja več variantnih naslovov, je priporočljivo 

preveriti vse naslove.  

• Morebitne zatipkane naslove lahko prikličemo z besednim iskanjem 

(/TI) po posameznih besedah iz naslova, zato predvsem pri daljših 

naslovih naredimo še poizvedbo po različnih kombinacijah posameznih 

besed. 

 

Primer:  

Katalogiziramo knjigo Earthquake and volcano deformation avtorja Paula 

Segalla. Zapis za knjigo v bazi podatkov obstaja, vendar je v naslovu 

tipkarska napaka. Vpisano je Earthquike and volcano deformation. 

Pri "Avtor – oseba" vpišemo Segall, Paul*. Značnica za avtorja je Segall, 

Paul, 1954, zato bomo ustrezni zapis našli le, če bomo uporabili znak za 

krajšanje. 

Pri "Naslov" vpišemo Earthquake and volcano deformation. Zapisa ne 

najdemo, ker je v bazi naslov s tipkarsko napako. Tudi s krajšanjem, npr. 

Earthquake and*, ne dobimo rezultata, saj se napaka pojavi v prvi besedi 

naslova. Poskusimo še z ukaznim iskanjem po posameznih besedah iz 

naslova. Rezultat dobimo, če pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr.  AU= 

Segall, Paul* AND (volcano and deformation)/TI. 

 

Za izvajanje postopkov pri delu z bibliografskimi zapisi potrebujemo naslednja 

pooblastila: 

• CAT_A_MON – za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij 

(knjig) ter kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela 

• CAT_B1_ART – za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov 

• CAT_B2_CON – za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov 

• CAT_NEWSER – za vzajemno katalogizacijo serijskih publikacij  

• CAT_C_NBM – za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva 

• CAT_D_ANT – za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva 

• CAT_NEWMARC21 – za prevzemanje zapisov iz Online kataloga 

Kongresne knjižnice in baze podatkov WorldCat 

 

S pooblastilom CAT_A_MON je možno kreirati in urejati zapise za tiskane in 

besedilne elektronske monografske publikacije, s pooblastilom  CAT_B2_CON 

pa za tiskane in besedilne elektronske serijske publikacije. Za serijske 

publikacije v neknjižni obliki potrebujemo pooblastili CAT_B2_CON in 

CAT_C_NBM. 

V nadaljevanju so opisani tipični postopki, ki se izvajajo pri katalogizaciji. 
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Podpoglavja: 

• Zapis že obstaja v lokalni bazi podatkov 

• Prevzemanje zapisov 

• Kreiranje zapisov 

• Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 

• Razreševanje podvojenih zapisov 

• Razreševanje lokalnih zapisov 
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8.1 ZAPIS ŽE OBSTAJA V LOKALNI BAZI PODATKOV 

Kadar pri iskanju ugotovimo, da zapis za bibliografski vir že obstaja v lokalni 

bazi podatkov, ukrepamo po postopku, opisanem v nadaljevanju. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Preverimo, ali je zapis v lokalni bazi podatkov pravilen in popoln. 

Če je zapis ustrezen, je postopek bibliografske obdelave zaključen. 

Če je treba zapis popraviti ali dopolniti, sledimo korakom v ustreznem 

postopku v pogl. 8.4. 

Če je to lokalni zapis, sledimo enemu od postopkov v pogl. 8.6. 

Postopek  
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8.2 PREVZEMANJE ZAPISOV 

Kadar pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir ni v lokalni bazi 

podatkov, preverimo, ali obstaja v COBIB-u. Če zapisa ni v COBIB-u, lahko 

preverimo, ali obstaja v kateri drugi vzajemni bibliografski bazi podatkov v 

mreži COBISS.Net ali kateri drugi tuji bazi podatkov (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN). Če zapis obstaja, ga (lahko) nato 

prevzamemo v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

 

8.2.1 Zapis obstaja v COBIB-u 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov 

še ni, obstaja pa v COBIB-u, ga moramo od tam prevzeti. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja. 

3. Kliknemo gumb COBIB in isto iskanje ponovimo še v COBIB-u. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

Nadaljujemo z naslednjim korakom.  

Če zapisa za bibliografski vir ni med rezultati iskanja, preverimo še v 

drugih vzajemnih bazah podatkov v mreži COBISS.Net in/ali drugih tujih 

bibliografskih bazah podatkov (gl. pogl. 8.2.2, 8.2.3 in 8.2.4). 

4. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

5. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

Če v zapisu niso potrebni popravki oz. dopolnitve, nadaljujemo s korakom 

7, sicer pa z naslednjim korakom. 

 

 

 

 

Postopek  
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Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz  

COBIB-a. 

Če poskušamo iz COBIB-a prevzeti zapis, ki je označen za brisanje, ali 

prevzeti zapis, ki v lokalni bazi podatkov že obstaja, nas program opozori, 

da to ni možno. 

Če poskušamo iz COBIB-a prevzeti zbirni zapis (001c = "c"), nas program 

opozori, da gre za zbirni zapis.  

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa v urejevalnik se ne prenesejo polja, 

ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po 

shranjevanju se ta polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u. 

 

6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi, 

kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl. 

pogl. 7.1.10). 

Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v COBIB in lokalno bazo 

podatkov. Če zapisa nismo spreminjali, se shrani le v lokalno bazo 

podatkov. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

8.2.2 Zapis obstaja v mreži COBISS.Net 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov 

in COBIB-u še ni, obstaja pa v kateri od drugih vzajemnih bibliografskih baz 

podatkov v mreži COBISS.Net, ga lahko od tam prevzamemo v COBIB in 

lokalno bazo podatkov. 

 

Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.  

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / COBISS.Net. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBISS.Net). 

  

  

Postopek  

Pogoj Pogoj 
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2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Glede na vir, ki ga 

želimo katalogizirati, se lahko odločimo za iskanje po vseh vzajemnih 

bazah podatkov v mreži COBISS.Net hkrati, lahko pa iz spustnega seznama 

pri gumbu COBISS.Net izberemo eno od vzajemnih bibliografskih baz 

podatkov (npr. COBIB.SR) in s tem iščemo le po enem COBIB-u. 

Če zapis za bibliografski vir najdemo in je dovolj popoln, nadaljujemo z 

naslednjim korakom.  

Če presodimo, da bi bilo popravljanje oz. dopolnjevanje zapisa preveč 

zamudno, zapisa ne prevzamemo, temveč ga kreiramo od začetka (gl. pogl. 

8.3.1).  

 

Opozorilo: 

Pri iskanju po mreži COBISS.Net v iskalniku nimamo na voljo polja 

"Skeniranje", a lahko iskanje po vsebini poljubnih podpolj in po 

posameznih vrednostih indikatorjev vključimo v iskalno zahtevo pri 

ukaznem iskanju. 

 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik, pri čemer se določeni podatki programsko 

uskladijo s pravili, ki veljajo v sistemu, v katerega želimo zapis prevzeti. 

Nekateri izrazi, ki se v zapisih pogosto pojavljajo (npr. splošna oznaka 

gradiva), se prevedejo. Brišejo se nekateri podatki lokalnega pomena (npr. 

šifra raziskovalca). Če v poljih za predmetne oznake ni bilo kode za sistem 

predmetnih oznak, se doda ustrezna koda glede na to, iz katerega sistema 

COBISS prevzemamo zapis, npr. BG – Nespecificiran geslovnik 

COBISS.BG. Če sistem uporablja samo latinico, se morebitni cirilični 

podatki avtomatsko pretvorijo v latinico. Hkrati se izvede tudi programsko 

preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom 

napak. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz  

COBIB-a. 

Če poskušamo iz mreže COBISS.Net prevzeti zapis, ki je označen za 

brisanje, ali prevzeti zapis, ki v vzajemni bazi podatkov že obstaja, nas 

program opozori, da to ni možno. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 
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Opozorilo: 

Zapis, ki ga prevzemamo iz druge vzajemne baze podatkov v mreži 

COBISS.Net, je treba preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo 

pri katalogizaciji v sistemu COBISS, v katerega ga prevzemamo. 

V sistemih COBISS, v katerih je vzpostavljena normativna kontrola, je 

treba polja pod normativno kontrolo povezati z ustreznimi normativnimi 

zapisi ne glede na to, ali je v sistemu, iz katerega prevzemamo zapis, 

normativna kontrola vključena ali ne. 

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v COBIB in lokalno bazo 

podatkov.  

V sistemsko polje zapisa se vpiše datum prevzema zapisa iz mreže 

COBISS.Net in ime osebe, ki je zapis prevzela. Pri imenu osebe, ki je zapis 

kreirala, se doda oznaka COBIB-a, iz katerega je bil zapis prevzet. Zapis 

dobi verzijo 1 in obdrži identifikacijsko številko iz sistema COBISS, iz 

katerega je bil prevzet. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

8.2.3 Zapis obstaja v Online katalogu Kongresne 

knjižnice ali bazi podatkov WorldCat 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za bibliografski vir v lokalni bazi podatkov 

in COBIB-u še ni, obstaja pa v Online katalogu Kongresne knjižnice ali bazi 

podatkov WorldCat,1 ga lahko od tam prevzamemo v COBIB in lokalno bazo 

podatkov. Iz teh dveh baz podatkov prevzemamo predvsem zapise za 

monografske publikacije in neknjižno gradivo, zapise za kontinuirane vire pa 

še naprej prevzemamo iz baze podatkov ISSN (gl. pogl. 8.2.4). 

Zapisi so v formatu MARC 21, zato se ob prenosu pretvorijo v format 

COMARC/B. Hkrati se prevedejo iz angleščine ali drugega tujega jezika tudi 

nekateri standardni izrazi.  

Za prevzemanje zapisov potrebujemo pooblastilo CAT_NEWMARC21. 

 

 

 
1 Zapise iz baze podatkov WorldCat je možno prevzemati le v sistemih, ki imajo sklenjeno pogodbo s 

ponudnikom baze podatkov. 
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Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.  

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / Online katalog Kongresne knjižnice. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (Online katalog Kongresne 

knjižnice). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje (za različne 

možnosti iskanja in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.1.1 in dodatek 

F.1.2). 

 

Nasvet: 

Pri iskanju po katalogu Kongresne knjižnice moramo upoštevati, da so 

podatki v zapisih za bibliografske vire v nelatiničnih pisavah navedeni 

skladno s pravili za transliteracijo oz. transkripcijo ALA-LC Romanization 

Tables. Tako se lahko pravila za posamezne jezike razlikujejo od 

istovrstnih pravil, ki veljajo pri katalogizaciji v sistemih COBISS. 

Iskanje po "Standardna številka" zajema iskanje po vseh standardnih 

številkah, tudi po ISBN, ki je v zapisih vpisan brez vezajev. 

 

Če zapis za bibliografski vir najdemo in je dovolj popoln, nadaljujemo z 

naslednjim korakom.  

Če presodimo, da bi bilo popravljanje oz. dopolnjevanje zapisa preveč 

zamudno, zapisa ne prevzamemo, temveč kreiramo nov zapis, kot je 

opisano v pogl. 8.3.1. 

3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov (za 

posebnosti pri zapisih v odložišču gl. dodatek F.1.3). 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz ustrezne 

bibliografske baze podatkov. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

 

Opozorilo: 

Izvorni zapis je v formatu MARC 21 in katalogiziran v angleščini v skladu z 

anglo-ameriškimi katalogizacijskimi pravili (AACR2, RDA) ali drugimi 

Postopek  

Pogoj Pogoj 
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pravili. Pri prevzemanju se zapis programsko pretvori v format 

COMARC/B le do neke mere, zato ga moramo preveriti in po potrebi 

uskladiti s pravili, ki veljajo pri katalogizaciji v sistemu COBISS. 

V sistemih COBISS, v katerih je vzpostavljena normativna kontrola, je 

treba polja pod normativno kontrolo povezati z ustreznimi normativnimi 

zapisi. 

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.  

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

Po enakem postopku prevzemamo zapise tudi iz baze podatkov WorldCat, le da 

za iskanje izberemo metodo Iskanje / WorldCat (za različne možnosti iskanja 

in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.2.1 in dodatek F.2.2, za posebnosti pri 

zapisih v odložišču pa dodatek F.2.3).  

 

Nasvet: 

Iskanje po "OCLC ID" zajema iskanje po identifikacijskih številkah OCLC. 

Številka OCLC je v zapisih iz WorldCat vpisana v polje 001, pred njo pa so 

vpisane še črke "ocm", ki jih pri iskanju opustimo. Prav tako opustimo tudi 

morebitne vodilne ničle (npr. ocm00697326 iščemo kot 697326).  

Če moramo prenesti več podobnih zapisov, ki jih lahko poiščemo z eno iskalno 

zahtevo, jih v seznamu zadetkov izberemo vse hkrati. Tako nam ni treba 

ponavljati iskanja, ampak le še prevzamemo zapise, ki so se dodali v odložišče 

zapisov. 

 

8.2.4 Zapis obstaja v bazi podatkov ISSN 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za kontinuirani vir v lokalni bazi podatkov 

in COBIB-u še ni, obstaja pa v bazi podatkov ISSN, ga lahko od tam 

prevzamemo hkrati v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

Zapisi so v formatu MARC 21, zato se ob prenosu avtomatsko pretvorijo v 

format COMARC/B.  

 

Zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u.  

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

  

Možnosti ...  

  

Postopek  

Pogoj Pogoj 
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1. Izberemo metodo Iskanje / ISSN. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (ISSN). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje (za različne 

možnosti iskanja in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.3.1 in dodatek 

F.3.2). 

 

Nasvet: 

Iskanje vedno začnemo s številko ISSN. 

 

Če zapis za kontinuirani vir najdemo, nadaljujemo z naslednjim korakom, 

sicer pa preverimo, ali zapis obstaja v Online katalogu Kongresne 

knjižnice. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov (za 

posebnosti pri zapisih v odložišču gl. dodatek F.3.3). 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar v odložišču zapisov ni izbran zapis iz ustrezne 

bibliografske baze podatkov. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

 

Opozorilo: 

Izvorni zapis je v formatu MARC 21 in katalogiziran v skladu s pravili, ki 

veljajo v mreži ISSN. Pri prevzemanju se podatki iz zapisa ISSN 

programsko pretvorijo v ustrezna polja v formatu COMARC/B. Zapis 

moramo obvezno preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo pri 

katalogizaciji v sistemu COBISS.  

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.  
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Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  
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8.3 KREIRANJE ZAPISOV 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa ni ne v lokalni bazi podatkov ne v  

COBIB-u, prav tako pa ga ni možno prevzeti iz nobene tuje bibliografske baze 

podatkov, kreiramo nov zapis od začetka. Lahko pa tudi priredimo podoben 

zapis iz lokalne baze podatkov ali COBIB-a ali pa uporabimo predlogo za nov 

zapis, ki smo jo predhodno sami kreirali. 

 

Opozorilo: 

Za kakovost baze podatkov COBIB je pomembno, da preverimo, ali zapis v tej 

bazi že obstaja. Če pri preverjanju nismo dovolj natančni in zapisa v COBIB-u 

ne odkrijemo, obstaja velika verjetnost, da bomo kreirali podvojen zapis. 

 

8.3.1 Zapis kreiramo od začetka 

Če zapisa za bibliografski vir ni ne v lokalni bazi podatkov ne v COBIB-u, 

prav tako pa ga ni možno prevzeti iz nobene tuje bibliografske baze podatkov, 

kreiramo nov zapis od začetka. Ta način izberemo, kadar v lokalni bazi 

podatkov ali COBIB-u ne obstaja podoben zapis, ki bi ga bilo možno prirediti v 

nov zapis, ali kadar nočemo uporabiti lastne predloge za nov zapis.  

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja. 

3. Kliknemo gumb COBIB in isto iskanje ponovimo še v COBIB-u. 

Zapisa za bibliografski vir ni med rezultati iskanja. 

 

Nasvet: 

Če je vir, ki ga želimo katalogizirati, izšel v kateri od držav, vključenih v 

mrežo COBISS.Net, obstaja verjetnost, da zanj že obstaja bibliografski 

zapis v kateri od drugih vzajemnih baz podatkov v mreži. Priporočljivo je, 

da preverimo, ali obstaja ustrezen zapis v COBISS.Net, ki bi ga lahko 

prevzeli (gl. pogl. 8.2.2). 

 

4. Zapremo iskalnik, tako da kliknemo gumb Zapri. 

5. V oknu Bibliografski zapis izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Postopek  
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Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske, z izjemo nekaterih podpolj, kjer so vrednosti 

že vpisane. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim korakom, v drugem 

pa nadaljujemo s korakom 7. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

6. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11). 

7. V zapis vnesemo vse potrebne podatke. Možnosti za delo v urejevalniku so 

opisane v pogl. 7. 

8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

8.3.2 Zapis kreiramo s prirejanjem podobnega 

zapisa 

Če v COBIB-u, lokalni bazi ali vzajemni bazi podatkov iz COBISS.Net 

podatkov obstaja zapis, podoben tistemu, ki ga želimo kreirati (razlikuje se npr. 

le leto izida, založnik), ga lahko uporabimo kot predlogo. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov in/ali COBIB-u. Iskanje lahko izvedemo tudi v drugih vzajemnih 

bibliografskih bazah podatkov v mreži COBISS.Net. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4, za COBISS.Net pa v pogl. 8.2.2. 

Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja, obstaja 

pa podoben zapis, ki bi ga lahko uporabili kot predlogo. 

 

  

  

Postopek  
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Nasvet: 

Če zapis, ki bi ga želeli uporabiti kot predlogo, obstaja v COBIB-u in 

lokalni bazi podatkov, primerjamo obe verziji in izberemo tisti zapis, ki je 

popolnejši. Zelo pomanjkljivih zapisov ne uporabimo za predlogo, ampak 

raje kreiramo zapis od začetka. 

 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Priredi v nov 

zapis.  

Izvede se programsko preverjanje zapisa. Če je program v zapisu ugotovil 

napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na 

gumb V redu. 

Vsebina izbranega zapisa se kot predloga za nov zapis naloži v urejevalnik. 

Zapis dobi začasno identifikacijsko številko zapisa COBISS.XX-ID= –1. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, moramo v oknu Maske 

vnosa, ki se odpre pred programskim preverjanjem zapisa, izbrati ustrezno 

masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11). 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Priredi v nov zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni 

bibliografski zapis. 

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik ne prenesejo 

podpolja 001e, 011ec, 017abdz2, 020abz, 021abz, 022abz, 70X9, kot tudi 

ne polji 992 in 993. 

V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s 

siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). 

 

5. Po potrebi spremenimo masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11). 

6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).  

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 
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Nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da uporabimo predlogo za nov zapis, ki 

smo jo predhodno sami kreirali (gl. pogl. 8.3.3). 

 

8.3.3 Kreiramo predlogo za nov zapis 

Kadar imamo večje število bibliografskih virov, pri katerih je večina podatkov 

enakih, si lahko delo olajšamo tako, da kreiramo predlogo za nove zapise. 

Predlogo, ki naj bi vsebovala le podatke, skupne vsem zapisom, lahko 

uporabimo vsakič, ko želimo kreirati podoben zapis. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske, z izjemo nekaterih podpolj, kjer so vrednosti 

že vpisane. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim korakom, v drugem 

pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11). 

3. V zapis vnesemo samo podatke, ki so skupni več bibliografskim virom. 

Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

 

Nasvet: 

Ko smo zaključili z vnosom podatkov, lahko izberemo metodo  

Zapis / Preveri zapis, s katero preverimo, ali so v zapisu programsko 

ugotovljive napake. Najdene napake popravimo. 

 

4. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (gl. pogl. 7.1.9). 

Odpre se okno Poimenovanje.  

5. Pri "Ime predloge" vpišemo poljubno ime. 

6. Kliknemo gumb V redu. 

Program nas obvesti, da se je zapis shranil kot predloga. 

Predloga se shrani v datoteko začasno shranjenih zapisov (gl. pogl. 11), pri 

tem se urejevalnik in zavihek Delovni zapis v odložišču zapisov izpraznita. 

 

Predlogo za nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da v lokalni bazi podatkov ali 

COBIB-u poiščemo podoben zapis, ga dodamo v zavihek na odložišču in 

izberemo metodo Zapis / Uredi zapis (sledimo korakom od 1 do 4 pri 

Možnosti ...  

Postopek  

  

  

Možnosti ...  
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postopku v pogl. 8.4.1 ali 8.4.2) ali pa metodo Zapis / Priredi v nov zapis 

(sledimo korakom od 1 do 4 pri postopku v pogl. 8.3.2). Nato zapis priredimo v 

obliko, ki jo želimo uporabiti kot predlogo za nove zapise; v zapisu ohranimo 

le podatke, ki so skupni več bibliografskim virom, druge pa zbrišemo. Zapis 

shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (sledimo korakom od 3 do 6 

pri zgornjem postopku). 
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8.4 POPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZAPISOV 

Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali spreminjamo. 

Potek postopka je odvisen od tega, ali zapis obstaja v lokalni bazi podatkov in 

COBIB-u ali pa samo v COBIB-u. 

V sistemih COBISS, kjer se je pred uvedbo segmenta COBISS3/Katalogizacija 

uporabljal segment COBISS2/Katalogizacija, je postopek odvisen tudi od tega, 

ali je zapis, ki ga želimo urediti, nastal s programsko opremo COBISS2 ali 

COBISS3. 

V sistemih COBISS, kjer se COBISS2/Katalogizacija ni uporabljala, prideta v 

poštev le postopka, opisana v pogl. 8.4.1 in pogl. 8.4.3. 

 

8.4.1 Zapis iz COBISS3/Katalogizacija 

V lokalni bazi obstaja zapis, ki je bil kreiran v segmentu 

COBISS3/Katalogizacija. Lahko pa obstaja tudi zapis, ki je bil kreiran v 

segmentu COBISS2/Katalogizacija in je bil kasneje redigiran v segmentu 

COBISS3/Katalogizacija. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski 

zapis. 

  

Postopek  
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Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas 

program na to opozori. 

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik vedno naloži verzija 

zapisa iz COBIB-a, vendar brez polj s predmetnimi oznakami in brez polj 

za klasifikacijo. Ta polja se prenesejo iz zapisa v lokalni bazi podatkov, če 

obstajajo. 

V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s 

siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po shranjevanju se ta polja 

ponovno dodajo v zapis v COBIB-u. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

Če so se v urejevalnik prenesla polja s predmetnimi oznakami iz lokalne 

baze podatkov, jih po potrebi popravimo oz. dopolnimo, tako da jih 

primerjamo s predmetnimi oznakami v zapisu v COBIB-u. 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi, 

kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl. 

pogl. 7.1.10). 

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

8.4.2 Zapis iz COBISS2/Katalogizacija 

Kadar želimo urediti zapis, ki je bil kreiran v segmentu 

COBISS2/Katalogizacija in še ni bil redigiran v segmentu 

COBISS3/Katalogizacija, nas program vpraša, iz katere baze podatkov naj se 

zapis naloži v urejevalnik. Če se katalogizator odloči za urejanje zapisa iz 

lokalne baze podatkov in se verzija zapisa v lokalni bazi podatkov razlikuje od 

verzije zapisa v COBIB-u, se zapis po urejanju shrani le v lokalno bazo 

podatkov. Sicer se shrani tudi v COBIB. 

 

Nasvet: 

Zapise je priporočljivo urejati v COBIB-u, ker se v tem primeru tudi shranijo v 

COBIB in se kasneje urejajo po običajnem postopku. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

  

 

 

  

  

Postopek  
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Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.  

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski 

zapis. 

Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas 

program na to opozori. 

Odpre se okno Nalaganje zapisa s sporočilom o možnosti izbire zapisa za 

urejanje. 

 

 

Slika 8.4-1: Izbiranje baze podatkov, iz katere se bo zapis naložil 

 

5. Preden se odločimo, kateri zapis bomo urejali, lahko s klikom na gumb 

Primerjaj preverimo, v čem se zapisa v COBIB-u in lokalni bazi podatkov 

razlikujeta. 

Odpre se okno Primerjava zapisov, v katerem se izpišeta zapisa iz 

COBIB-a in lokalne baze podatkov. Razlike med njima so označene 

rumeno. Gl. pogl. 6.5. 

6. Kliknemo gumb COBIB, <akronim lokalne baze podatkov> ali Prekliči. 

 Če smo kliknili gumb COBIB, se v urejevalnik naloži zapis iz  

COBIB-a. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če 

zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo 

s klikom na gumb V redu. 
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Opozorilo: 

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik naloži verzija 

zapisa iz COBIB-a, vendar brez polj s predmetnimi oznakami in brez 

polj za klasifikacijo. Ta polja se prenesejo iz zapisa v lokalni bazi 

podatkov, če obstajajo. 

V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s 

siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po shranjevanju se ta 

polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u. 

 

 Če smo kliknili gumb <akronim lokalne baze podatkov>, se v 

urejevalnik prenese zapis iz lokalne baze podatkov. Hkrati se izvede 

tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre 

okno s seznamom napak. Če je v lokalni bazi podatkov verzija nižja od 

verzije v COBIB-u, nas program na to opozori. Tak zapis se bo kasneje 

shranil le v lokalno bazo podatkov. Okno zapremo s klikom na gumb V 

redu. 

 Če želimo postopek prekiniti, kliknemo gumb Prekliči. Zapis se v tem 

primeru ne bo naložil v urejevalnik. 

7. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi, 

kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl. 

pogl. 7.1.10).  

Za shranjevanje veljajo naslednja pravila: 

 Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov, če smo v 

urejevalnik naložili zapis iz COBIB-a ali če smo v urejevalnik naložili 

zapis iz lokalne baze podatkov in sta verziji zapisa v obeh bazah enaki. 

 Zapis se shrani samo v lokalno bazo podatkov, če smo v urejevalnik 

naložili zapis iz lokalne baze podatkov in sta verziji zapisa v COBIB-u 

in lokalni bazi podatkov različni. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  
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8.4.3 Urejanje neposredno v COBIB-u 

Zapisa za bibliografski vir nimamo v lokalni bazi podatkov, želimo pa 

neposredno popraviti oz. dopolniti ustrezni zapis v COBIB-u. Na ta način 

urejamo npr. zapise za bibliografije raziskovalcev. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v COBIB-u. 

Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.  

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski 

zapis. 

Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas 

program na to opozori. 

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik ne prenesejo polja, 

ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Ta 

polja se kasneje, ko zapis shranimo, v COBIB ponovno vpišejo. 

 

Odpre se okno Nalaganje zapisa s sporočilom, da bo urejanje potekalo 

neposredno v COBIB-u. 

 

 

Slika 8.4-2: Sporočilo pred urejanjem zapisa v COBIB-u 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

  

Postopek  
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Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

Če želimo postopek prekiniti, kliknemo gumb Prekliči. Zapis se v tem 

primeru ne bo naložil v urejevalnik. 

6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Če urejamo zapis za 

bibliografijo raziskovalca, vnesemo podatke, kot so tipologija 

dokumentov/del, šifra raziskovalca, šifra ustanove/organizacije. Možnosti 

za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis se shrani le v COBIB. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  
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8.5 RAZREŠEVANJE PODVOJENIH ZAPISOV 

 

Postopek izvedemo, če ugotovimo, da v COBIB-u za isti bibliografski vir 

obstajata dva zapisa ali več zapisov. 

Odločitev, katerega od podvojenih zapisov bomo obdržali, katerega pa brisali, 

je odvisna od datuma, ko je bil zapis vpisan v COBIB: 

• datum kreiranja zapisa (v sistemskem polju) pri zapisih, ki so nastali v 

sistemu vzajemne katalogizacije 

• datum prenosa zapisa v COBIB (v sistemskem polju) pri zapisih, ki so 

bili preneseni v lokalno bazo podatkov iz drugih sistemov (s 

konverzijo); datum prenosa zapisa v COBIB v sistemskem polju 

označuje fraza "SaveToHost" 

 

Obdržimo tisti zapis, ki je bil najprej vpisan v COBIB, preostale pa zbrišemo. 

Nadaljnji postopek je odvisen od tega, ali so podvojeni zapisi, ki jih je treba 

zbrisati, tudi v naši lokalni bazi ali ne. 

8.5.1 Podvojenega zapisa ni v naši lokalni bazi 

podatkov 

Če podvojenih zapisov ni v naši lokalni bazi podatkov, jih označimo za 

brisanje v COBIB-u. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v COBIB-u. 

Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Iskanje po potrebi večkrat ponovimo. 

Med rezultati iskanja so podvojeni zapisi. 

3. Označimo podvojene zapise na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo 

gumb Izberi. 

Zapisi, ki smo jih izbrali, se dodajo kot zavihki v odložišče zapisov. 

4. V podvojenih zapisih preverimo datum kreiranja zapisa in datum prenosa 

zapisa v COBIB. 

Če datuma prenosa zapisa v COBIB ni, pomeni, da je bil zapis kreiran v 

sistemu vzajemne katalogizacije in hkrati vpisan v COBIB in v lokalno 

Postopek  
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bazo podatkov. V tem primeru upoštevamo datum kreiranja, sicer pa 

upoštevamo datum prenosa zapisa v COBIB. Obdržati je treba zapis s 

starejšim datumom. 

5. Označimo zavihek, v katerem je eden od zapisov z novejšim datumom 

kreiranja, ki ga želimo označiti za brisanje, in izberemo metodo Zapis / 

Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski 

zapis. 

 

6. V podpolje 001a – Status zapisa vnesemo kodo "d" – izbrisan zapis. 

7. V podpolje 001x – Številka nadomestnega zapisa vnesemo identifikacijsko 

številko zapisa, ki ga bomo obdržali. 

8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

9. Za brisanje označimo tudi vse preostale podvojene zapise, tako da 

ponovimo korake od 5 do 8. 

 

Opozorilo: 

Zapise, ki so v COBIB-u označeni za brisanje, morajo knjižnice ročno 

pobrisati v svojih lokalnih bazah podatkov. V ta namen se občasno 

pripravijo posebni seznami za posamezne knjižnice. 

 

8.5.2 Podvojeni zapis je tudi v naši lokalni bazi 

podatkov 

Če so podvojeni zapisi tudi v naši lokalni bazi podatkov, je postopek 

zahtevnejši. Ničesar pa nam ni treba storiti, kadar v naši lokalni bazi podatkov 

razen zapisa z najstarejšim datumom kreiranja ni drugih podvojenih zapisov. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Sledimo korakom od 1 do 4 v pogl. 8.5.1. 

2. Če med podvojenimi zapisi v lokalni bazi podatkov obstaja tudi zapis z 

najstarejšim datumom kreiranja, nadaljujemo s korakom 3. 

Če med podvojenimi zapisi v lokalni bazi podatkov še ni zapisa z 

najstarejšim datumom kreiranja, označimo zavihek, v katerem je zapis z 

najstarejšim datumom kreiranja, in izberemo metodo Zapis / Prevzemi 

  

  

Postopek  
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zapis. Sledimo korakom od 5 do 7 v pogl. 8.2.1. Nato nadaljujemo z 

naslednjim korakom. 

3. Iz zapisa, ki ga nameravamo brisati, v segmentu COBISS3/Zaloga 

prenesemo podatke o zalogi (če obstajajo) v zapis, ki ga bomo obdržali. 

4. V odložišču zapisov označimo zavihek z zapisom, iz katerega smo v 

predhodnem koraku prenesli podatke o zalogi, in izberemo metodo Zapis / 

Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski 

zapis. 

 

5. Izberemo metodo Zapis / Zbriši zapis. 

Zapis se izbriše iz lokalne baze podatkov, iz COBIB-a pa le, če ga v svoji 

lokalni bazi podatkov nima nobena druga knjižnica. Program nas obvesti, 

kje je bil zapis izbrisan.  

6. Če se je zapis izbrisal le iz lokalne baze podatkov, ga je treba v COBIB-u 

označiti za brisanje. Sledimo korakom od 5 do 9 v pogl. 8.5.1. 
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8.6 RAZREŠEVANJE LOKALNIH ZAPISOV 

Lokalni zapisi nastanejo s konverzijo zapisov iz sistema, ki ga je knjižnica 

uporabljala pred vključitvijo v sistem COBISS in so vpisani samo v lokalno 

bazo podatkov. 

Pred urejanjem lokalnega zapisa moramo obvezno preveriti v COBIB-u, ali 

zapis za isti bibliografski vir že obstaja. Če obstaja, potem zapis iz lokalne baze 

zbrišemo in prevzamemo zapis iz COBIB-a. Če zapisa v COBIB-u še ni, 

lokalni zapis dopolnimo, uredimo in nato obvezno shranimo tudi v COBIB. 

 

Nasvet: 

Vse lokalne zapise v bibliografski bazi podatkov poiščemo tako, da v iskalniku 

razreda Bibliografski zapis vpišemo pri "Ukazno iskanje" CR=<kreator, 

dodeljen ob konverziji> (navadno CR=*OLD), pri "Skeniranje" pa 000e=only.  

 

8.6.1 Lokalni zapis je podvojeni zapis  

Postopek uporabimo, če za bibliografski vir, ki je opisan v lokalnem zapisu, v 

COBIB-u že obstaja drug zapis. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.  

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Na enak način poiščemo še ustrezni zapis iz COBIB-a in ga dodamo v 

odložišče zapisov. 

5. Označimo zavihek, v katerem je zapis iz COBIB-a, in izberemo metodo 

Zapis / Prevzemi zapis. Sledimo korakom od 5 do 7 v pogl. 8.2.1. Nato 

nadaljujemo z naslednjim korakom. 

6. Iz zapisa, ki ga nameravamo brisati v lokalni bazi podatkov, v segmentu 

COBISS3/Zaloga prenesemo podatke o zalogi (če obstajajo) v zapis, ki ga 

bomo obdržali. 

Postopek  
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7. V odložišču zapisov označimo zavihek z lokalnim zapisom in izberemo 

metodo Zapis / Dodaj lokalni zapis v COBIB. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

8. Izberemo metodo Zapis / Zbriši zapis. 

Zapis se izbriše iz lokalne baze podatkov. Program nas obvesti, da je bil 

zapis izbrisan. 

 

8.6.2 Lokalni zapis ni podvojeni zapis  

Postopek uporabimo, če za bibliografski vir, ki je opisan v lokalnem zapisu, v 

COBIB-u zapis še ne obstaja.  

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.  

1. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi 

podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Z iskalnikom preverimo, ali v COBIB-u zapis za isti bibliografski vir že 

obstaja. 

Zapisa za bibliografski vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja. 

5. Zapremo iskalnik in v odložišču zapisov označimo zavihek z lokalnim 

zapisom, nato izberemo metodo Zapis / Dodaj lokalni zapis v COBIB. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Lokalnih zapisov ni možno urejati z metodo Zapis / Uredi zapis. 

 

6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

7. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Postopek  
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Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko 

bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10). 

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 
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9 NORMATIVNA KONTROLA AVTORJEV 

V tem poglavju je opisan splošen princip katalogizacije z normativno kontrolo, 

nato pa so predstavljene komponente programskega segmenta 

COBISS3/Katalogizacija (vmesnik za katalogizacijo, iskalnik in 

pregledovalnik) in postopki pri delu z normativnimi zapisi iz baze podatkov 

CONOR. Komponente vmesnika, ki se odprejo v razredu Normativni zapis 

(CONOR), delujejo po istih principih kot komponente v razredu Bibliografski 

zapis, zato so opisane predvsem razlike. 

Z uvedbo normativne kontrole v sistem vzajemne katalogizacije se spremeni 

vnos podatkov v polja, za katera je normativna kontrola vključena (gl. pogl. 

7.3.4.1). 

V ta polja lahko vnašamo enotne značnice za osebna imena samo preko 

normativne baze podatkov, za imena korporacij pa preko normativne baze 

podatkov ali ročno. Podobno velja tudi za dodajanje variantnih in sorodnih 

značnic. Tudi spreminjanje značnic je možno samo preko normativne baze 

podatkov.  

Za povezavo med značnicami v bibliografskih zapisih in normativnimi zapisi 

služi podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, kamor vpišemo 

identifikacijsko številko normativnega zapisa. Na osnovi tega podpolja se v 

bibliografski zapis samodejno vpiše normativna točka dostopa, obenem pa se 

vanj dodajo tudi morebitne variantne in sorodne točke dostopa iz normativnega 

zapisa. Podpolje 3 omogoča tudi kasnejše samodejno usklajevanje 

bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. pogl. 9.12). 

V sistemih COBISS, kjer doslej ni bilo normativne kontrole, lahko po njeni 

vzpostavitvi v starih bibliografskih zapisih ostane veliko število značnic 

nepovezanih. Nepovezane značnice naj bi po možnosti naknadno ročno 

povezali z zapisi v ustrezni normativni bazi podatkov. 

Zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti in kakovosti sistema COBISS je 

pomembno, da so zapisi v obstoječih normativnih bazah podatkov čim bolj 

popolni. Verificiranih naj bi bilo čim več zapisov. Med zapisi za osebe in 

korporacije imajo glede tega prednost zapisi za domače ter pogosteje zastopane 

tuje avtorje. 

Katalogizacija z normativno kontrolo je za zdaj možna le v sistemih COBISS, 

ki imajo v sistem vzajemne katalogizacije vključeno katero od normativnih baz 

podatkov (gl. tudi pogl. 2.1.2). 
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Podpoglavja: 

• Vmesnik za katalogizacijo 

• Iskalnik 

• Pregledovalnik 

• Odložišče zapisov 

• Urejevalnik zapisa 

• Priprave na delo z normativno kontrolo 

• Prevzemanje zapisov 

• Kreiranje zapisov 

• Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 

• Razreševanje podvojenih zapisov 

• Razdruževanje zapisov 

• Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi 



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, marec 2022 9.1-1 

 

9.1 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO 

Postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v urejevalniku in odložišču 

vmesnika za katalogizacijo, tj. v oknu Normativni zapis (CONOR). 

 

Izhajamo iz brskalnika. 

1. Označimo razred Normativni zapis (CONOR) in nato izberemo metodo 

Razred / Vmesnik za katalogizacijo. 

Odpre se okno Normativni zapis (CONOR).  

 

Nasvet: 

Okno Normativni zapis (CONOR) najhitreje odpremo, če kliknemo ikono 

 v orodni vrstici, potem ko smo izbrali razred. 

 

Meniji v menijski vrstici imajo enak pomen kot v oknu Bibliografski zapis. 

Posamezne metode v menijih so prilagojene za normativno bazo podatkov, 

nekatere so dodane, druge, ki pri normativnih zapisih ne pridejo v poštev, pa so 

izključene. 

Postopek  
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Slika 9.1-1: Normativni zapis (CONOR) – seznam metod 
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9.2 ISKALNIK 

Za iskanje po normativni bazi podatkov CONOR se odpre podoben iskalnik, 

kot za iskanje po bibliografskih bazah podatkov.  

 

 

Slika 9.2-1: Primer iskalnika po bazi podatkov CONOR 

 

Iskalnik lahko odpremo v brskalniku ali vmesniku za katalogizacijo, tj. v oknu 

Bibliografski zapis ali oknu Normativni zapis (CONOR). 

 

Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo. 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR. 

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR).  

Nadaljujemo po postopku, ki je opisan v pogl. 4. 

 

V zgornjem delu okna se izpišejo iskalna polja, po katerih lahko iščemo 

normativne zapise. Pod njimi sta tako kot v iskalniku po bibliografskih bazah 

podatkov vključeni tudi polji "Omejevanje" in "Skeniranje". 

V spodnjem delu okna iskalnika se izpišejo normativni zapisi, ki ustrezajo 

iskalni zahtevi. Sivo so obarvani zapisi, označeni za brisanje (001a = "d"), in 

zapisi, označeni za razdružitev (001a = "r").  

Postopek  
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Tehnika iskanja je sicer enaka tehniki iskanja v bibliografskih bazah podatkov. 

To velja za krajšanje iskalne zahteve, iskanje po več iskalnih poljih ter za 

sintakso pri ukaznem iskanju in skeniranju (gl. pogl. 4.1–4.3).  

Druge posebnosti iskanja v iskalniku so: 

Iskalni indeksi 

Seznam vseh iskalnih indeksov, ki se uporabljajo pri ukaznem iskanju v 

normativni bazi podatkov CONOR, je podan v dodatku A.2.  

Iskanje po diakritičnih znakih 

Polja za točke dostopa so v dodatnem indeksu indeksirana z vsemi 

diakritičnimi znaki, v osnovnem indeksu pa tudi brez njih, podobno kot druga 

polja. Zato moramo vedno, kadar iščemo v dodatnem indeksu, natančno vnesti 

tudi vse diakritične znake. 

 

Primer:  

Iščemo po imenu skladatelja Georga Friedricha Händla. 

Če v "Osebno ime" vpišemo Händel, Georg Friedrich*, dobimo en normativni 

zapis. Ista iskalna zahteva brez vpisanega diakritičnega znaka ne da nobenega 

rezultata. Zapis za Händla brez vpisanega diakritičnega znaka v iskalni zahtevi 

lahko najdemo samo z ukaznim iskanjem, če iščemo po osnovnem indeksu, tj. 

vpišemo (Handel and Georg and Friedrich)/PN. 
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9.3 PREGLEDOVALNIK 

Pregledovanje zapisov iz seznama rezultatov iskanja, ki je možno v oknu 

Pregledovanje – Normativni zapis (CONOR), deluje enako kot v 

pregledovalniku bibliografskih zapisov. Razlikuje se le po naboru podatkov v 

prikazu zapisa. Tako kot v pregledovalniku bibliografskih zapisov obstajajo 

tudi tukaj tri vrste prikaza. 

9.3.1 Osnovni prikaz 

Osnovni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki seznama atributov. 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

• identifikacijska številka (CONOR.XX-ID) 

• tip normativne točke dostopa 

• normativna točka dostopa 

• opombe za uporabnike 

• variantne točke dostopa 

• sorodne točke dostopa 

• podatek je v 

• podatka ni v 

• uporaba 

• splošna opomba 

• jezik in nacionalnost 

• leto rojstva/začetka – smrti/prenehanja 

• šifra ustanove/organizacije 

• podatki o zapisu 

• URL 

9.3.2 Prikaz v formatu MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/A (gl. priročnik COMARC/A). 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki: 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

• datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala 
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• datum zadnje spremembe in ime osebe, ki je zapis spremenila 

("Updated") 

• akronim knjižnice, ki je prevzela odgovornost za zapis ("Adopted by") 

 

Primer:  

V pregledovalniku normativnih zapisov pregledujemo zapis z identifikacijsko 

številko zapisa ID=3099491. Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu: 

ID=3099491 LN=0000012107 PN V01 20.12.2001 CONOR::IZUM Updated: 

20.06.2002 CONOR::NUK_TEJA Adopted by: NUK  

9.3.3 Standardni prikaz 

Standardni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki, ki je skladna z 

GARR (Guidelines for Authority Records and References). Elementi prikaza 

so, če obstajajo, navedeni v naslednjem vrstnem redu: 

• normativna točka dostopa 

• opombe iz bloka javnih opomb 

• variantne točke dostopa 

• sorodne točke dostopa 

• opombe iz bloka informacij o viru podatkov 

• identifikacijska številka (CONOR.XX-ID) 
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9.4 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

Normativne zapise iz baze podatkov CONOR lahko dodamo v odložišče 

vmesnika za katalogizacijo bibliografskih ali normativnih zapisov. V meniju 

Odložišče so za zapise iz baze podatkov CONOR na voljo podobne metode kot 

za bibliografske zapise, dodane pa so še metode: Prevzemi odgovornost za 

zapis, Prekliči odgovornost za zapis, Poveži z bibliografskimi zapisi in 

Povezani bibliografski zapisi. Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z 

normativnimi zapisi, so izpuščene. 

9.4.1 Prevzem odgovornosti za zapis 

Posamezna knjižnica lahko prevzame odgovornost za določen normativni 

zapis.  

 

Opozorilo: 

Za postopek prevzema odgovornosti za zapis potrebujemo pooblastilo 

CAT_NEWPN ali CAT_NEWCB. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Izberemo metodo Odložišče / Prevzemi odgovornost za zapis. 

Dobimo sporočilo o tem, da smo prevzeli odgovornost za zapis. 

Od tega trenutka katalogizatorji iz drugih knjižnic ne morejo več urejati 

tega zapisa, razen če imajo pooblastilo CAT_CONOR. Vsi drugi 

katalogizatorji lahko v zapis dodajajo le podatke o variantnih točkah 

dostopa.  

 

Opozorilo: 

Če je odgovornost za zapis že prevzela katera druga knjižnica, je naša 

knjižnica ne more prevzeti. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

  

Postopek  
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Odgovornost za normativni zapis lahko prevzamemo tudi v oknu Bibliografski 

zapis. 

9.4.2 Preklic odgovornosti za zapis 

Knjižnica, ki je v normativni bazi podatkov prevzela odgovornost za določen 

normativni zapis, lahko odgovornost zanj tudi prekliče. 

 

Opozorilo: 

Za postopek preklica odgovornosti za zapis potrebujemo pooblastilo 

CAT_NEWPN ali CAT_NEWCB. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis, za katerega je knjižnica prevzela odgovornost, je med rezultati 

iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Izberemo metodo Odložišče / Prekliči odgovornost za zapis. 

Dobimo sporočilo o tem, da je odgovornost za zapis preklicana. 

S tem je ponovno omogočeno dopolnjevanje zapisa vsem knjižnicam. 

 

Opozorilo: 

Če je za zapis že odgovorna katera druga knjižnica, odgovornosti ne 

moremo preklicati. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Odgovornost za normativni zapis lahko prekličemo tudi v oknu Bibliografski 

zapis. 

 

  

Postopek  

Možnosti …  

Možnosti …  
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9.4.3 Paketno povezovanje normativnih in 

bibliografskih zapisov 

Postopek povezovanja oz. prevezovanja polj 7XX za osebna imena oz. imena 

korporacij v več bibliografskih zapisih hkrati lahko uporabimo: 

• kadar polja 7XX v bibliografskih zapisih še niso povezana z 

normativnimi zapisi (tj. v polju manjka podpolje 3, gl. pogl. 7.3.4.1.1); 

• kadar so polja 7XX v bibliografskih zapisih povezana z napačnim 

normativnim zapisom; 

• kadar v bibliografskih zapisih polja 7XX manjkajo. 

 

Polja v bibliografskih zapisih lahko z ustreznim normativnim zapisom 

povežemo tudi posamično v oknu Bibliografski zapis (gl. pogl. 7.3.4.1.2). 

Posamično je možno polja tudi prevezati (gl. pogl. 7.3.4.1.3). 

 

Opozorilo: 

Za postopek povezovanja oz. prevezovanja polj v več bibliografskih zapisih 

hkrati potrebujemo pooblastilo CAT_LINKAU. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki jo iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezen zavihek v odložišču in izberemo metodo Odložišče / 

Poveži z bibliografskimi zapisi. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB), kjer se pri 

"Ukazno iskanje" v vnosno polje samodejno vpiše iskalna zahteva, 

oblikovana na osnovi točke dostopa iz normativnega zapisa v označenem 

zavihku. 

 

Primer:  

Polje 70X povezujemo z normativnim zapisom za pisatelja Izidorja 

Cankarja. 

Pri "Ukazno iskanje" se samodejno vpiše naslednja iskalna zahteva: 

AU=Cankar, Izidor not AR=5887587. 

 

Postopek  
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5. Po potrebi ustrezno spremenimo iskalno zahtevo in poiščemo bibliografske 

zapise, ki jih želimo povezati z izbranim normativnim zapisom oz. jih 

prevezati nanj. Nato kliknemo gumb Poišči. 

V seznamu rezultatov iskanja so bibliografski zapisi, ki jih želimo povezati 

ali prevezati. 

6. Iskanje lahko izvedemo tudi v lokalni bazi podatkov, tako da kliknemo 

gumb <akronim lokalne baze podatkov> in nato gumb Poišči. 

7. Na seznamu označimo bibliografske zapise, ki jih želimo povezati z 

izbranim normativnim zapisom oz. jih nanj prevezati, in kliknemo gumb 

Izberi. 

Odpre se okno Povezovanje: tekoča št. nn. V zgornjem delu okna je v 

formatu COMARC/B prikazan prvi od izbranih zapisov, pri čemer je v 

levem delu okna prikazana verzija zapisa iz COBIB-a, v desnem delu pa 

verzija iz lokalne baze podatkov, če obstaja. V spodnjem sivem delu je 

seznam potrditvenih polj z možnostmi za povezovanje. 

 

Slika 9.4-1: Okno Povezovanje 

 

8. Če zapisa ne bomo povezali, nadaljujemo s korakom 10, sicer pa z 

naslednjim korakom. 

9. S klikom označimo ustrezno potrditveno polje ali samo v zapisu iz lokalne 

baze podatkov ali samo v zapisu iz COBIB-a ali v obeh zapisih. Nato 

kliknemo gumb Poveži.  
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V en ali oba bibliografska zapisa se vpišejo ustrezni podatki iz 

normativnega zapisa. V okno se naloži nova verzija zapisov, pri tem se 

skrije sivi del okna s seznamom polj za povezovanje. 

Pri povezovanju se v bibliografski zapis v podpolje 7XX3 vpiše 

identifikacijska številka normativnega zapisa. Pri prevezovanju se prejšnja 

vsebina podpolja 3 nadomesti z novo. Pri dodajanju pa se v zapis doda 

novo polje 7XX. Obenem se iz normativnega zapisa v polje 7XX prenese 

normativna točka dostopa in pri osebnih imenih avtorjev tudi šifra 

raziskovalca, v zapis pa se dodajo tudi morebitne variantne in sorodne 

točke dostopa.  

 

Opozorilo: 

Pri lokalnih zapisih in zapisih, označenih za brisanje, je gumb Poveži 

neaktiven. 

 

10. Kliknemo gumb Naprej. 

Odpre se naslednji izmed bibliografskih zapisov, ki smo jih izbrali iz 

seznama rezultatov iskanja. 

11. Ponovimo korake od 8 do 10 in povežemo oz. prevežemo zapise ali pa 

dodamo polja še v preostale bibliografske zapise. 

12. Ko smo končali s povezovanjem oz. prevezovanjem, kliknemo gumb 

Izhod. Z gumbom lahko tudi sicer kadar koli prekinemo postopek. 

V oknu Sporočilo se izpiše število povezanih zapisov v COBIB-u in 

lokalni bazi podatkov. 

13. Ko smo še v istem zavihku v odložišču okna Normativni zapis (CONOR), 

po potrebi večkrat ponovimo korake od 4 do 12, tako da iščemo tudi po 

vseh možnih variantnih oblikah imena. Na ta način poiščemo še druge 

bibliografske zapise, ki bi jih bilo treba povezati z istim normativnim 

zapisom oz. jih prevezati nanj. 

 

Več bibliografskih zapisov hkrati lahko z normativnim zapisom povežemo oz. 

prevežemo tudi v oknu Bibliografski zapis. 

9.4.4 Prikaz povezanih bibliografskih zapisov 

Metoda Odložišče / Povezani bibliografski zapisi omogoča prikaz in pregled 

bibliografskih zapisov, ki so povezani z izbranim normativnim zapisom. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4, pogl. 9.2 in pogl. 10.2. 

Možnosti …  

Postopek  
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3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Izberemo metodo Odložišče / Povezani bibliografski zapisi. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB), v katerem je že 

vpisana številka normativnega zapisa iz baze podatkov CONOR. 

5. Kliknemo gumb Poišči in izberemo ustrezni zapis (ali več zapisov) iz 

seznama rezultatov iskanja. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

 

Povezane bibliografske zapise lahko poiščemo in preverimo tudi v brskalniku. Možnosti …  
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9.5 UREJEVALNIK ZAPISA 

Urejevalnik zapisa v oknu Normativni zapis (CONOR) deluje podobno kot 

urejevalnik zapisa v oknu Bibliografski zapis.  

V meniju Zapis so na voljo metode za upravljanje z normativnimi zapisi, kot 

so urejanje zapisa, kreiranje zapisa, prirejanje zapisa v nov zapis, prevzemanje 

zapisa, brisanje zapisa, programsko preverjanje zapisa, začasno shranjevanje 

zapisa, shranjevanje zapisa kot predloge za nov zapis in shranjevanje zapisa. 

Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z normativnimi zapisi, so izpuščene. 

Pri kreiranju in urejanju zapisov za osebna imena imajo katalogizatorji dostop 

do različnih naborov polj. Katera polja lahko urejamo, je odvisno od več 

dejavnikov. 

• Podatke o variantnih točkah dostopa lahko ne glede na pooblastila 

dodajamo v vse normativne zapise. 

• Če nimamo pooblastila CAT_NEWPN, lahko urejamo le omejen nabor 

polj, ki zadoščajo za kratke normativne zapise, in to le v naslednjih 

primerih: 

 kadar kreiramo nov zapis; 

 kadar urejamo obstoječi zapis, vendar le, če odgovornosti za zapis ni 

prevzela druga knjižnica in če zapisa še ni urejal katalogizator s 

pooblastilom CAT_NEWPN. 

• Če imamo pooblastilo CAT_NEWPN, lahko urejamo vsa polja v 

zapisih, ne moremo pa urejati polj v zapisu, za katerega je odgovornost 

prevzela druga knjižnica. 

• Če imamo obe pooblastili, CAT_NEWPN in CAT_CONOR, lahko 

urejamo vsa polja v vseh zapisih. 

 

Pri kreiranju in urejanju zapisov za imena korporacij so možnosti urejanja polj 

drugačne. 

• Če nimamo pooblastila CAT_NEWCB, normativnih zapisov za 

korporacije ne moremo niti kreirati, niti urejati, prav tako v normativne 

zapise ne moremo dodajati podatkov o variantnih točkah dostopa. 

• Če imamo pooblastilo CAT_NEWCB, lahko: 

 urejamo vsa polja v zapisih, ne moremo pa urejati polj v zapisu, za 

katerega je odgovornost prevzela druga knjižnica. 

 dodajamo podatke o variantnih točkah dostopa v vse normativne 

zapise. 
 

• Če imamo obe pooblastili, CAT_NEWCB in CAT_CONOR, lahko 

urejamo vsa polja v vseh zapisih. 
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Imena polj in podpolj, ki so na voljo za urejanje, so izpisana v modri barvi, 

zelena barva pa pomeni, da nimamo možnosti urejanja. 

9.5.1 Upravljanje z zapisi 

9.5.1.1 Metoda Uredi zapis 

Urejanje obstoječih normativnih zapisov poteka na podoben način kot urejanje 

bibliografskih zapisov. Uporabimo metodo Zapis / Uredi zapis. 

9.5.1.2 Metoda Kreiraj zapis 

Novi normativni zapis kreiramo le, če v normativni bazi podatkov še ne 

obstaja. Kreiranje normativnih zapisov poteka na podoben način kot kreiranje 

bibliografskih zapisov. Uporabimo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

9.5.1.3 Metoda Prevzemi zapis 

Prevzemanje normativnih zapisov poteka na podoben način kot prevzemanje 

bibliografskih zapisov iz tujih baz podatkov. Uporabimo metodo 

Zapis / Prevzemi zapis. 

9.5.1.4 Metoda Priredi v nov zapis 

Kreiranje normativnih zapisov s prirejanjem podobnih normativnih zapisov 

poteka na podoben način kot kreiranje bibliografskih zapisov s prirejanjem 

podobnih bibliografskih zapisov. Uporabimo metodo Zapis / Priredi v nov 

zapis.  

V nov normativni zapis lahko priredimo samo zapise za imena korporacij. 

 

Opozorilo: 

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik ne prenesejo polja 035, 

990 in 992. 

9.5.1.5 Metoda Zbriši zapis 

V normativni bazi je metoda Zapis / Zbriši zapis aktivna le izjemoma. 

Brisanje zapisov je možno le v času redakcije normativne baze, ko normativna 

kontrola še ni vzpostavljena. Ko pa so normativni zapisi enkrat povezani z 

bibliografskimi zapisi, brisanje ni več možno in je treba podvojenim 

normativnim zapisom določiti status izbrisan (gl. pogl. 9.10). 
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9.5.1.6 Metoda Spremeni masko vnosa 

Način spreminjanja maske vnosa je enak kot v oknu Bibliografski zapis, 

različen je le nabor mask (gl. pogl. 7.1.11). 

Za normativne zapise sta zaenkrat pripravljeni naslednji maski vnosa: 

• PN – osebna imena 

• CB – korporacije 
 

9.5.2 Vnos s pomočjo števca 

V posameznih podpoljih se številke prepisujejo s števca. 

 

Števec mora biti določen (gl. pogl. 12.1.9.1).  

 

1. Odpremo ustrezno podpolje (npr. 992b). 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Aktiviraj števec <ime števca>. 

V vnosno polje se vpiše naslednja številka s števca. 

 

Opozorilo: 

Če imamo za isto podpolje definiranih več števcev, moramo najprej izbrati 

ustrezni števec. 

 

3. Zapremo podpolje. 

9.5.3 Posebnosti pri vnosu v polja formata 

COMARC/A 

V nadaljevanju je podrobneje opisan vnos v nekatera polja formata 

COMARC/A, pri katerih obstajajo določene posebnosti. 

9.5.3.1 Navedba vira (810) 

Podatke o viru, ki smo ga uporabili pri določanju oblike imena v normativni ali 

variantni točki dostopa, lahko v normativni zapis dodamo tudi programsko. Ti 

podatki se v obliki bibliografske navedbe avtomatsko prenesejo iz zapisa v 

COBIB-u ali iz zapisa v urejevalniku v oknu Bibliografski zapis.  

Možnih je več postopkov. 

 

Urejevalnik v oknu Bibliografski zapis je prazen.  

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  Postopek  

Pogoj Pogoj 

Postopek  

Pogoj 
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1. Odpremo podpolje 810a – Navedba publikacije. 

2. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi podatke (COBISS.SI-ID). 

Odpre se okno Navedba vira. 

3. Pri "COBISS.SI-ID" vpišemo identifikacijsko številko bibliografskega 

zapisa. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

V vnosno polje se vpišejo podatki o viru iz zapisa v COBIB-u.  

4. Zapremo podpolje. 

 

 

 

V oknu Bibliografski zapis je v urejevalniku naložen zapis, ki ga urejamo, 

zapis pa vsebuje vse osnovne bibliografske podatke, ki jih potrebujemo pri 

navedbi vira. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR), v katerem urejamo obstoječi 

normativni zapis.  

1. Dodamo podpolje 810a – Navedba publikacije. 

2. Odpremo podpolje 810a. 

3. Iz priročnega menija izberemo metodo Prenesi podatke iz zapisa v 

urejanju. 

V vnosno polje se prenesejo podatki iz zapisa, ki ga urejamo v urejevalniku 

v oknu Bibliografski zapis.  

 

Nasvet: 

V zapis lahko dodamo (tudi) podatke iz drugega bibliografskega zapisa, tj. 

zapisa, ki ni naložen v urejevalniku v oknu Bibliografski zapis (gl. koraka 

2 in 3 v zgornjem postopku). 

 

4. Zapremo podpolje. 

 

Bibliografski podatki iz urejevalnika v oknu Bibliografski zapis se pri 

kreiranju novega normativnega zapisa v podpolje 810a vpišejo avtomatsko. 

Pogoj Pogoj 

Postopek  

  

Možnosti …  
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9.6 PRIPRAVE NA DELO Z NORMATIVNO KONTROLO 

Pri delu z normativno kontrolo je pomembno, da najprej temeljito preverimo, 

ali zapis za entiteto že obstaja v normativni bazi podatkov. Preveriti je treba 

tudi vse možne variantne oblike imena, ki jih najdemo v bibliografskih zapisih 

ali drugih virih.  

Večino iskanja oz. preverjanja po bibliografskih ali normativnih bazah 

podatkov opravimo, če je le mogoče, še preden začnemo vnašati podatke. 

Iskanje po različnih bazah podatkov lahko izvedemo tudi med delom v 

urejevalniku. 

Podatke, ki jih potrebujemo pri določanju točke dostopa za entiteto in pri 

oblikovanju normativnega zapisa, preverimo v različnih referenčnih in drugih 

virih, ki so nam na voljo. Pomagamo pa si lahko tudi s podatki v normativnih 

in bibliografskih bazah podatkov. 
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9.7 PREVZEMANJE ZAPISOV 

Kadar pri iskanju ugotovimo, da zapisa za entiteto ni v bazi podatkov 

CONOR.XX, lahko preverimo, ali obstaja v normativni bazi podatkov LC/NAF 

Kongresne knjižnice. Če zapis obstaja, ga lahko prevzamemo v bazo 

CONOR.XX. 

9.7.1 Zapis obstaja v bazi podatkov LC/NAF 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za entiteto (osebo ali korporacijo) ni v bazi 

podatkov CONOR, obstaja pa v bazi podatkov LC/NAF, ga lahko od tam 

prevzamemo. 

Zapisi so v formatu MARC 21 in se ob prenosu pretvorijo v format 

COMARC/A. 

Za prevzemanje zapisov za osebna imena potrebujemo pooblastilo 

CAT_NEWPN. Če tega pooblastila nimamo, lahko po bazi podatkov LC/NAF 

le iščemo in najdene zapise prenesemo v odložišče, podatke iz njih pa lahko v 

bazo podatkov CONOR prenesemo le tako, da kopiramo posamezna polja.  

Za prevzemanje zapisov za imena korporacij potrebujemo pooblastilo 

CAT_NEWCB. Če tega pooblastila nimamo, lahko po bazi podatkov LC/NAF 

le iščemo in najdene zapise prenesemo v odložišče, nato pa podatke iz njih 

prenašamo s kopiranjem. 

 

Zapisa za entiteto ni v normativni bazi podatkov CONOR.XX.  

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / LC/NAF. 

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (LC/NAF). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje (za različne 

možnosti iskanja in pregledovanja zapisov gl. dodatek F.4.1 in dodatek 

F.4.2). 

  

Pogoj Pogoj 

Postopek  
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Nasvet: 

Pri iskanju po bazi podatkov LC/NAF moramo upoštevati, da so podatki v 

zapisih transliterirani skladno s pravili ALA-LC Romanization Tables. Tako 

se lahko pravila za posamezne jezike razlikujejo od istovrstnih pravil, ki 

veljajo pri katalogizaciji z normativno kontrolo v sistemih COBISS. 

Baza podatkov LC/NAF je obsežna baza različnih vrst normativnih 

podatkov (ime/naslov, enotni naslov ... ). Iz te baze prevzemamo le zapise 

za osebna imena in imena korporacij. Priporočljivo je, da v iskalniku 

označimo potrditveno polje "Prelom vrstice", sicer točke dostopa niso 

vidne v celoti. 

 

Če zapis za entiteto najdemo in je dovolj popoln, nadaljujemo z naslednjim 

korakom.  

Če presodimo, da bi bilo popravljanje oz. dopolnjevanje zapisa preveč 

zamudno, zapisa ne prevzamemo, temveč kreiramo nov zapis, kot je 

opisano v pogl. 9.8.1. 

3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov (za 

posebnosti pri zapisih v odložišču gl. dodatek F.4.3). 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni 

normativni zapis. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

 

Opozorilo: 

Izvorni zapis je v formatu MARC 21 in kreiran v skladu z anglo-ameriškimi 

katalogizacijskimi pravili (AACR2, RDA). Pri prevzemanju se zapis 

programsko pretvori v format COMARC/A le do neke mere, zato ga 

moramo preveriti in po potrebi uskladiti s pravili, ki veljajo pri 

katalogizaciji v sistemu COBISS. 

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 
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Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

  

Zapis iz baze podatkov LC/NAF lahko v okno Normativni zapis (CONOR) 

naložimo tudi ob urejanju bibliografskega zapisa. Prehod naredimo iz podpolja 

3 v polju za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX najprej 

kliknemo gumb LC/NAF in nato še gumb Dodaj v odložišče (gl. pogl. 

7.3.4.1.1). Zapis se doda v odložišče zapisov v oknu Normativni zapis 

(CONOR). 

 

  

Možnosti …  
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9.8 KREIRANJE ZAPISOV 

Nov normativni zapis kreiramo, kadar v normativni bazi podatkov zapis za 

entiteto še ne obstaja. Kreiramo lahko polni zapis ali za osebna imena kratki 

zapis, slednji vsebuje le najosnovnejše podatke. 

 

Opozorilo: 

Za kakovost normativne baze podatkov je pomembno, da preverimo, ali zapis v 

tej bazi že obstaja. Če pri preverjanju nismo dovolj natančni in zapisa v 

normativni bazi podatkov ne odkrijemo, obstaja velika verjetnost, da bomo 

kreirali podvojen zapis. 

 

9.8.1 Kreiramo polni zapis 

Polni zapis kreiramo, če imamo dovolj podatkov za oblikovanje takšnega 

zapisa. 

 

Opozorilo: 

Polni zapis lahko kreira le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnih 

zapisov. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim 

korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.4). 

3. V zapis vnesemo potrebne podatke. Možnosti za delo v urejevalniku so 

opisane v pogl. 7. 

Če v zapisu potrebujemo polje s sorodno točko dostopa, moramo v 

podpolje 3 vpisati identifikacijsko številko normativnega zapisa za to točko 

dostopa. To lahko naredimo le, če zapis zanjo že obstaja. Če zapisa zanjo še 

ni, ga moramo kreirati takoj, ko smo zaključili delo s prvim zapisom. V 

  

Postopek  
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vsakega od obeh zapisov moramo v podpolje 3 dodati identifikacijsko 

številko z njim povezanega sorodnega normativnega zapisa.  

 

Opozorilo: 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se lahko polje za normativno 

točko dostopa ponovi za vnos vzporedne točke dostopa. Polji za točki 

dostopa morata obvezno vsebovati različni kodi za pisave. 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo 

točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za 

isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk 

dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah. 

 

4. Pred shranjevanjem zapisa v podpolje 100b – Koda za status normativne 

točke dostopa obvezno vpišemo kodo "a" – sprejeta.  

 

Opozorilo: 

Bibliografski zapisi se programsko usklajujejo samo s tistimi normativnimi 

zapisi, ki v podpolju 100b vsebujejo kodo "a" – sprejeta. 

 

5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.  

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

 

V okno Normativni zapis (CONOR) lahko preidemo tudi, ko smo v 

urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod naredimo iz podpolja 3 v polju 

za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX kliknemo gumb 

Nov zapis (gl. pogl. 7.3.4.1.1). 

 

9.8.2 Kreiramo kratki zapis za osebno ime 

Katalogizatorji, ki nimajo pooblastila za kreiranje in urejanje polnih 

normativnih zapisov za osebna imena, lahko v primeru, ko zapisa še ni v 

normativni bazi podatkov, kreirajo samo kratki zapis. Kratki zapis lahko 

kreirajo tudi katalogizatorji, ki imajo potrebna pooblastila za kreiranje in 

urejanje polnih zapisov, nimajo pa na voljo vseh podatkov za oblikovanje 

polnega normativnega zapisa. 

 

  

Možnosti …  
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Opozorilo: 

Kratki normativni zapis lahko kreiramo samo za osebno ime. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim 

korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.4). 

3. V zapis vnesemo podatke, ki so nam na voljo. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

Če nimamo pooblastila za kreiranje polnih normativnih zapisov, lahko 

urejamo le nekatera polja; ta so izpisana v modri barvi. Polj, ki so izpisana 

v zeleni barvi, ni možno urejati. Če pooblastila nimamo, nadaljujemo s 

korakom 5. 

 

Opozorilo: 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se lahko polje za normativno 

točko dostopa ponovi za vnos vzporedne točke dostopa. Polji za točki 

dostopa morata obvezno vsebovati različni kodi za pisave. 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo 

točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za 

isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk 

dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah. 

 

4. Zapis označimo z ustrezno kodo za novi zapis (001a = "n") in kodo za zapis 

z nepopolnimi podatki (001g = "3"). 

5. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

 

Postopek  
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V okno Normativni zapis (CONOR) lahko preidemo tudi, ko smo v 

urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod naredimo iz podpolja 3 v polju 

za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX kliknemo gumb 

Nov zapis (gl. pogl. 7.3.4.1.1). 

9.8.3 Kreiramo predlogo za nov zapis 

Kadar imamo večje število istovrstnih entitet, pri katerih je večina podatkov 

enakih, si lahko delo olajšamo tako, da kreiramo predlogo za nove zapise. 

Predlogo, ki naj bi vsebovala le podatke, skupne vsem zapisom, lahko 

uporabimo vsakič, ko želimo kreirati podoben zapis. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

sicer pa se v urejevalnik naložijo prazna polja in podpolja s privzetimi 

vrednostmi iz izbrane maske. V prvem primeru nadaljujemo z naslednjim 

korakom, v drugem pa nadaljujemo s korakom 3. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Kreiraj zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

2. Izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 9.5.1.4). 

3. V zapis vnesemo samo podatke, ki so skupni več entitetam. Možnosti za 

delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

 

Nasvet: 

Ko smo zaključili z vnosom podatkov, lahko izberemo metodo  

Zapis / Preveri zapis, s katero preverimo, ali so v zapisu programsko 

ugotovljive napake. Najdene napake popravimo. 

 

4. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (gl. pogl. 7.1.9). 

Odpre se okno Poimenovanje.  

5. Pri "Ime predloge" vpišemo poljubno ime. 

6. Kliknemo gumb V redu. 

Program nas obvesti, da se je zapis shranil kot predloga. 

Predloga se shrani v datoteko začasno shranjenih zapisov, pri tem se 

urejevalnik in zavihek Delovni zapis v odložišču zapisov izpraznita. 

 

Predlogo za nov zapis lahko kreiramo tudi tako, da v normativni bazi podatkov 

poiščemo podoben zapis, ga dodamo v zavihek na odložišču in izberemo 

metodo Zapis / Uredi zapis (sledimo korakom od 1 do 4 pri postopku v pogl. 

Postopek  

  

Možnosti…  

  

Možnosti ...  
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9.9). Nato zapis priredimo v obliko, ki jo želimo uporabiti kot predlogo za nove 

zapise; v zapisu ohranimo le podatke, ki so skupni več entitetam, druge pa 

brišemo. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani kot predlogo (sledimo 

korakom od 3 do 6 pri prej opisanem postopku). 
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9.9 POPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZAPISOV 

Postopek se uporablja pri redakciji in je namenjen popravljanju in 

dopolnjevanju obstoječih zapisov. Vključuje tudi dopolnjevanje kratkih 

normativnih zapisov za osebna imena v polne zapise in dodajanje variantnih 

točk dostopa. Kratki normativni zapis dopolnimo do polnega, ko zberemo 

dovolj podatkov, da lahko določimo normativno točko dostopa, variantne točke 

dostopa, oblikujemo razne opombe ter dopolnimo zapis tudi z vsemi drugimi 

podatki. Kratki zapis lahko do polnega dopolni le katalogizator, ki ima 

pooblastilo za kreiranje polnih zapisov. 

Podatke lahko urejamo v skladu s pooblastili, ki jih imamo za delo v 

normativni bazi podatkov (gl. pogl. 9.5). 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR). 

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni normativni 

zapis. 

V urejevalniku so z zeleno barvo označena morebitna polja, ki jih ne 

moremo urejati, ker za to nimamo ustreznega pooblastila. 

 

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

Če v zapis dodamo polje s sorodno točko dostopa, moramo v podpolje 3 

vpisati identifikacijsko številko normativnega zapisa za to točko dostopa. 

To lahko naredimo le, če zapis zanjo že obstaja. Če zapisa zanjo še ni, ga 

moramo kreirati takoj, ko smo zaključili delo s prvim zapisom. V vsakega 

Postopek  
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od obeh zapisov moramo v podpolje 3 dodati identifikacijsko številko z 

njim povezanega sorodnega normativnega zapisa.  

 

Opozorilo: 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, moramo biti pozorni na 

vzporedne točke dostopa v drugi pisavi v vseh poljih za točke dostopa! 

V teh sistemih se lahko polje za normativno točko dostopa ponovi za vnos 

vzporedne točke dostopa. Polji za točki dostopa morata obvezno vsebovati 

različni kodi za pisave. 

V sistemih COBISS, ki uporabljajo 3 normativne točke dostopa, se za tretjo 

točko dostopa oblikuje ločeni normativni zapis. Dva normativna zapisa za 

isto entiteto je treba povezati s poljem v bloku 7XX – Blok normativnih točk 

dostopa v drugih jezikih in/ali pisavah. 

 

Če zapis še ni verificiran in ga želimo verificirati, vpišemo v podpolje  

100b – Koda za status normativne točke dostopa kodo "a" – sprejeta.  

 

Opozorilo: 

Bibliografski zapisi se programsko usklajujejo samo s tistimi normativnimi 

zapisi, ki v podpolju 100b vsebujejo kodo "a" – sprejeta. 

 

6. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis.  

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Zapisa ni mogoče shraniti, če je normativna točka dostopa 

enaka kateri koli drugi normativni točki dostopa v isti normativni bazi 

podatkov ali če sta v zapisu dve enaki točki dostopa. 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

 

Nasvet: 

Če smo spremenili katero od točk dostopa v zapisu in želimo, da bi bila 

sprememba točke dostopa takoj vidna tudi v povezanih bibliografskih 

zapisih, je treba te bibliografske zapise še enkrat shraniti. 

 

V okno Normativni zapis (CONOR) lahko preidemo tudi, ko smo v 

urejevalniku okna Bibliografski zapis. Prehod naredimo iz podpolja 3 v polju 

za značnico, ko v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX prikažemo zapis 

v formatu COMARC in kliknemo gumb Dodaj v odložišče (gl. pogl. 

7.3.4.1.1). Zapis se doda v odložišče zapisov v oknu Normativni zapis 

(CONOR).  

  

  

Možnosti …  
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9.10 RAZREŠEVANJE PODVOJENIH ZAPISOV 

Če ugotovimo, da v normativni bazi podatkov obstaja za eno entiteto več 

normativnih zapisov, obdržimo enega od podvojenih zapisov, preostalim pa 

določimo status izbrisan, tj. neveljaven za uporabo pri povezovanju 

bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. tudi pogl. 7.3.4.1). Hkrati jim 

dodamo tudi identifikacijsko številko normativnega zapisa, ki ga bomo 

obdržali. 

Tako označeni normativni zapisi omogočajo, da se bibliografski zapisi, ki so 

bili z njimi povezani, samodejno prevežejo na drug zapis. To se zgodi, ko 

bibliografski zapis ponovno shranimo ali ko se samodejno izvede postopek 

usklajevanja bibliografske baze z normativno bazo podatkov (gl. pogl. 9.12). 

Zapisi s statusom izbrisan ostanejo v normativni bazi podatkov. Teh zapisov 

namreč ni možno fizično izbrisati, saj bi se lahko zgodilo, da bi v 

bibliografskih zapisih v različnih bibliografskih bazah podatkov ostale še 

vedno povezave na neobstoječ normativni zapis. 

Zapisi s statusom izbrisan niso več vidni v oknu Povezovanje z zapisi iz 

CONOR.XX.  

 

Opozorilo: 

Postopek lahko izvaja le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnega 

normativnega zapisa. 

Zapisu, za katerega je že prevzela odgovornost druga knjižnica, ne moremo 

določiti statusa izbrisan. Namesto tega pošljemo knjižnici, ki je prevzela 

odgovornost zanj, zahtevo, skupaj z ustrezno obrazložitvijo, naj zapis označi 

kot izbrisan. 

Prav tako ne moremo določiti statusa izbrisan tudi zapisu, ki bi ga želeli 

nadomestiti z zapisom za isto entiteto, vendar za drugo vrsto točke dostopa. 

Namesto tega pošljemo pristojnemu nacionalnemu centru COBISS podobno 

zahtevo, kot bi jo, če bi odgovornost za zapis prevzela druga knjižnica. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4 in pogl. 9.2. 

Zapis za entiteto, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. Korake od 1 do 3 po potrebi večkrat ponovimo. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

 

 

  

Postopek  
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Opozorilo: 

Preden se odločimo, da bomo zapisu določili status izbrisan, dobro 

preverimo, ali gre res za podvojen zapis. Če smo glede tega v dvomih, ga 

ne označimo za brisanje. 

 

4. Označimo zavihek z zapisom, ki mu želimo določiti status izbrisan, in 

izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni normativni 

zapis. 

Metoda tudi ni aktivna, če je zapis za brisanje že označila neka druga 

knjižnica. 

 

5. V podpolju 001a – Status zapisa zamenjamo obstoječo kodo s kodo 

"d" – izbrisan zapis. 

6. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijsko številko 

normativnega zapisa, ki ga bomo obdržali. 

 

Opozorilo: 

Ko v podpolje 001x vnesemo identifikacijsko številko normativnega zapisa, 

ki ga bomo obdržali namesto zapisa, označenega za brisanje, moramo 

preveriti, ali se ob potrditvi v oknu Opozorilo izpiše pravilna točka 

dostopa. 

 

7. Po potrebi v polje 835 – Podatki o izbrisani točki dostopa vnesemo 

pojasnilo o tem, zakaj smo točko dostopa označili za brisanje. 

8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Točka dostopa v zapisu je razveljavljena. 

9. Če obstaja več podvojenih zapisov, ponovimo korake od 2 do 8. 

 

Nasvet: 

Bibliografske zapise, povezane z normativnimi zapisi, ki smo jim določili 

status izbrisan, lahko takoj preusmerimo na veljaven normativni zapis, tako da 

te bibliografske zapise še enkrat shranimo. 

 

Opozorilo: 

Če zapisu pomotoma določimo status izbrisan, lahko napako popravimo. 

Vendar to lahko naredimo samo, če smo napako odkrili še isti dan. Zapisa s 

statusom izbrisan ni več možno urejati, če so se medtem bibliografski zapisi v 

COBIB-u že samodejno uskladili z normativnimi (gl. pogl. 9.12). 
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Ko se odločamo, kateri normativni zapis bomo obdržali, presodimo, kaj bi bilo 

v danem primeru najbolj smiselno. Navedenih je nekaj možnih primerov: 

• Obstaja popoln zapis s pravilno oblikovano in verificirano normativno 

točko dostopa. Obdržimo ta zapis. 

• Obstaja dokaj popoln zapis (tj. zapis vsebuje variantne točke dostopa, 

razne opombe itd.) s pravilno oblikovano, a neverificirano normativno 

točko dostopa. Obdržimo ta zapis in ga po potrebi dopolnimo. 

• Obstaja dokaj popoln zapis, vendar pa so podatki v njem, z izjemo 

normativne točke dostopa, nepravilni ali netočni in bi jih bilo treba 

temeljito preveriti. Imamo dve možnosti:  

− Obdržimo ta zapis ter ga ustrezno popravimo in dopolnimo.  

− Če bi nam prva možnost vzela več časa kot dopolnjevanje manj 

popolnega zapisa, po možnosti obdržimo tisti zapis, s katerim je 

povezano večje število bibliografskih zapisov. Pri tem moramo 

najprej v zapisu s pravilno oblikovano točko dostopa napraviti 

majhno spremembo v normativni točki dostopa, tako da bomo lahko 

shranili zapis, ki ga želimo obdržati. Šele nato ustrezno dopolnimo 

zapis, ki ga želimo obdržati. Vpišemo pravilno obliko normativne 

točke dostopa iz prvega zapisa. 
 

• Obstajata dva zapisa – nepopoln zapis s pravilno oblikovano in 

verificirano normativno točko dostopa in dokaj popoln zapis z 

nepravilno oblikovano in neverificirano normativno točko dostopa. 

Imamo dve možnosti:  

− Obdržimo prvi zapis in ga ustrezno dopolnimo. Pri tem si lahko 

pomagamo tako, da polja iz drugega zapisa kopiramo in prilepimo v 

prvi zapis. 

− Obdržimo drugi zapis. Pri tem moramo najprej v zapisu s pravilno 

oblikovano točko dostopa napraviti majhno spremembo v 

normativni točki dostopa, tako da bomo lahko shranili zapis, ki ga 

želimo obdržati. Šele nato ustrezno dopolnimo zapis, ki ga želimo 

obdržati. Vpišemo pravilno obliko normativne točke dostopa iz 

prvega zapisa. 
 

• Vsi zapisi so nepopolni, med njimi je tudi zapis s pravilno oblikovano 

normativno točko dostopa. Obdržimo zapis s pravilno oblikovano 

normativno točko dostopa. 

 

• Vsi zapisi so nepopolni in nobeden ne vsebuje pravilno oblikovane 

normativne točke dostopa. Obdržimo zapis, s katerim je povezano 

največ bibliografskih zapisov. Če tak zapis ne obstaja, obdržimo kateri 

koli drug zapis. 
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9.11 RAZDRUŽEVANJE ZAPISOV 

Če se normativni zapis nanaša na več entitet (npr. soimenjaki), ga po možnosti, 

ali če je ustrezno, razdružimo na več normativnih zapisov, temu zapisu pa 

določimo status razdružen, tj. neveljaven za uporabo pri povezovanju 

bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. tudi pogl. 7.3.4.1). Ob tem moramo 

biti prepričani, da za druge entitete obstajajo ločeni normativni zapisi ali pa jih 

je mogoče kreirati. 

 

Opozorilo: 

Zapisi, s katerimi smo nadomestili zapis, ki smo ga razdružili, morajo biti za 

isto vrsto točke dostopa, kot je točka dostopa v zapisu s statusom razdružen. 

 

V bibliografski bazi podatkov je treba pregledati vse zapise, ki so na tak 

normativni zapis vezani, in ugotoviti, kateri zapisi spadajo k posamezni entiteti. 

Nato je treba polja v bibliografskih zapisih ročno prevezati na drug, ustrezen 

normativni zapis. Polja, ki ostanejo vezana na razdružen normativni zapis, se 

ob shranjevanju bibliografskega zapisa ne posodobijo, prav tako pa tudi ne pri 

samodejnem usklajevanju bibliografske baze z normativno bazo podatkov (gl. 

pogl. 9.12). 

Zapisi s statusom razdružen ostanejo v normativni bazi podatkov. Teh zapisov 

namreč ni možno fizično izbrisati, saj bi se lahko zgodilo, da bi v 

bibliografskih zapisih v različnih bibliografskih bazah podatkov ostale 

povezave na neobstoječ normativni zapis. 

Zapisi s statusom razdružen niso več vidni v oknu Povezovanje z zapisi iz 

CONOR.XX. 

 

Opozorilo: 

Postopek lahko izvaja le katalogizator, ki ima pooblastilo za kreiranje polnega 

normativnega zapisa. 

Zapisu, za katerega je prevzela odgovornost druga knjižnica, ne moremo 

določiti statusa razdružen. Namesto tega pošljemo knjižnici, ki je prevzela 

odgovornost zanj, zahtevo za njegovo razdružitev, skupaj z ustrezno 

obrazložitvijo. 

Zapisu ne določimo statusa razdružen takrat, kadar ne moremo nedvoumno 

ugotoviti, ali se nanaša na več entitet ali ne. 
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Nasvet: 

Kadar lahko razlikujemo le med nekaterimi, ne pa vsemi entitetami, ki so 

združene v enem zapisu, ali kadar je v njem pomotoma združenih več entitet, 

vendar večina povezanih bibliografskih zapisov spada k eni od teh entitet, 

zapisu ne določimo statusa razdružen. V obeh primerih za preusmeritev 

napačno povezanih bibliografskih zapisov uporabimo polje 990 – Prevezave 

(gl. opis polja v priročniku COMARC/A). 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (CONOR).  

1. Izberemo metodo Iskanje / CONOR. 

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (CONOR). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje po točki dostopa, ki 

jo nameravamo razdružiti. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4 

in pogl. 9.2. 

Zapis za točko dostopa, ki jo iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Poiščemo še zapise, s katerimi bomo zapis nadomestili in jih dodamo v 

odložišče. 

Če vseh zapisov še ni v bazi podatkov, nadaljujemo z naslednjim korakom, 

sicer nadaljujemo s korakom 6. 

5. Kreiramo manjkajoče zapise (gl. pogl. 9.8.1). 

 

Nasvet: 

Zavihkov v odložišču, kamor so se po shranjevanju dodali zapisi, ki smo jih 

pravkar kreirali, ne odstranimo, saj jih bomo v nadaljevanju postopka 

potrebovali. 

 

6. V odložišču zapisov označimo zavihek z zapisom, ki ga želimo razdružiti, 

in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. 

7. V podpolju 001a – Status zapisa zamenjamo obstoječo kodo s kodo 

"r" – razdružen zapis. 

8. Polju 001 – Uvodnik zapisa dodamo podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa, kamor vpišemo identifikacijske številke vseh 

nadomestnih normativnih zapisov in jih ločimo z vejicami. 

  

  

Postopek  
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Opozorilo: 

Ko v podpolje 001x vnesemo identifikacijske številke nadomestnih 

normativnih zapisov, moramo preveriti, ali se ob potrditvi v oknu 

Opozorilo izpišejo pravilne točke dostopa. 

 

9. Po potrebi v polje 830 – Splošna katalogizatorjeva opomba vnesemo 

pojasnilo o tem, zakaj smo zapisu določili status razdružen. 

10. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Točka dostopa v zapisu je razveljavljena. 

11. Bibliografske zapise, povezane z zapisom, ki smo mu določili status 

razdružen, moramo ročno prevezati na ustrezne normativne zapise z 

nadomestnimi točkami dostopa (imamo jih dodane v odložišču zapisov). 

Sledimo postopku iz pogl. 9.4.3. 

 

Opozorilo: 

Če pomotoma določimo zapisu status razdružen, lahko napako popravimo. 

Vendar to lahko naredimo samo, če smo napako odkrili še isti dan. Zapisa s 

statusom razdružen kasneje ni več možno urejati. Prav tako ni možno urejati 

zapisa, ki ga je pred tem že razdružila neka druga knjižnica. 
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9.12 USKLAJEVANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV Z 

NORMATIVNIMI 

Z normativnimi zapisi so povezana polja za osebna imena in imena korporacij 

iz bloka 7XX za podatke o odgovornosti. 

Ob vpisu identifikacijske številke normativnega zapisa v polje za avtorja 

(podpolje 3) v bibliografskem zapisu se v zapis dodajo podatki iz normativnega 

zapisa: 

• v polje za značnico se prenese normativna točka dostopa iz 

normativnega zapisa 

• v polja za variantne značnice se prenesejo variantne točke dostopa iz 

normativnega zapisa 

• v polja za sorodne značnice se prenesejo sorodne točke dostopa iz 

normativnega zapisa 

 

 

Ti podatki se ob vsakem shranjevanju bibliografskega zapisa samodejno 

uskladijo s trenutnim stanjem v normativni bazi CONOR.  

Vsako noč se samodejno izvede tudi paketna posodobitev bibliografskih 

zapisov v COBIB-u. 

Podoben program skrbi za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov 

tudi v lokalnih bazah podatkov. Kako pogosto se bo izvajal ta program, je 

odvisno od dogovora s posamezno knjižnico. 

Program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov najprej poišče 

vse normativne zapise, ki: 

• so bili spremenjeni od datuma zadnjega usklajevanja do tekočega 

datuma 

 in 

• v podpolju 100b – Koda za status normativne točke dostopa vsebujejo 

kodo "a" – sprejeta (tj. verificirana točka dostopa) ali v podpolju 

001a – Status zapisa vsebujejo kodo "d" – izbrisan zapis 

in 

• v podpolju 001a – Status zapisa ne vsebujejo kode "r" – razdružen 

zapis. 

 

Program nato poišče vse bibliografske zapise, ki v podpolju 3 vsebujejo 

identifikacijske številke teh normativnih zapisov. V teh bibliografskih zapisih 

se vsa polja, ki vsebujejo podpolje 3, uskladijo z ustreznimi normativnimi 

zapisi.  

Izvede se naslednji postopek: 
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• Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo 

"d" – izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa. Tu je vpisana identifikacijska številka 

normativnega zapisa, ki bo nadomestil zapis, označen za brisanje. Ta 

identifikacijska številka se nato prenese v podpolje 3 v bibliografskem 

zapisu, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 – 

Številka prejšnjega normativnega zapisa. 

• Če je v normativnem zapisu eno ali več polj 990 – Prevezave in je v 

podpolju 100b – Koda za status normativne točke dostopa vpisana 

koda "a" – sprejeta, program poišče bibliografske zapise, navedene v 

podpoljih 990b – ID bibliografskega zapisa. V te zapise se v  

podpolje 3 vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa iz 

podpolja 990n – ID normativnega zapisa. Prejšnja vsebina podpolja 3 

se prenese v podpolje 9.  

• Nato se za vsako polje, za katero velja normativna kontrola, izvede 

naslednji postopek: 

− Enotna značnica se nadomesti z normativno točko dostopa iz 

ustreznega normativnega zapisa, tj. tistega, katerega identifikacijska 

številka je navedena v podpolju 3. 

− Če normativni zapis vsebuje variantne točke dostopa, se tudi te 

dodajo v bibliografski zapis.  

− Prejšnje variantne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo. 

− Če normativni zapis vsebuje sorodne točke dostopa, se tudi te 

dodajo v bibliografski zapis.  

− Prejšnje sorodne značnice se iz bibliografskega zapisa brišejo. 
 

• Hkrati se v teh poljih tvorijo tudi podpolja 3 – Številka normativnega 

zapisa, ki služijo kot povezava med enotno značnico ter variantnimi in 

sorodnimi značnicami. 
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10 NORMATIVNA KONTROLA PREDMETNIH 

OZNAK 

V tem poglavju so opisane posebnosti, povezane z normativno kontrolo 

predmetnih oznak. Predstavljene so le tiste komponente programskega 

segmenta COBISS3/Katalogizacija in tisti postopki pri delu z normativnimi 

zapisi, ki so v razredu Normativni zapis (SGC) drugačni kot v razredu 

Normativni zapis (CONOR). 

Z uvedbo normativne kontrole predmetnih oznak se spremeni vnos podatkov v 

polja 60X, za katera je normativna kontrola vključena (gl. pogl. 7.3.4.2). 

Če imamo pooblastilo CAT_SUBLINK lahko v polja 60X vnašamo predmetne 

oznake preko normativne baze podatkov SGC.  

Za povezavo med predmetnimi oznakami v bibliografskih zapisih in 

normativnimi zapisi SGC služi podpolje 3 – Številka normativnega zapisa, 

kamor vpišemo identifikacijsko številko normativnega zapisa SGC. Na osnovi 

tega podpolja se v bibliografski zapis samodejno vpiše normativna točka 

dostopa, hkrati se doda še podpolje 2 z vpisano kodo sistema "SGC" – Splošni 

geslovnik COBISS.SI. Podpolje 3 omogoča tudi kasnejše samodejno 

usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi (gl. pogl. 10.5).  

Variantne in sorodne točke dostopa se v bibliografske zapise ne dodajajo. 

Če pooblastila CAT_SUBLINK nimamo, vnašamo predmetne oznake v 

ustrezna podpolja ročno, tako kot doslej. 

Programska oprema omogoča tudi redakcijo SGC, ki jo opravlja uredniški 

odbor geslovnika. 

Splošni geslovnik COBISS je v slovenščini, zato je na voljo le v sistemu 

COBISS.SI. 

 

 

Podpoglavja: 

• Vmesnik za katalogizacijo 

• Iskalnik 

• Pregledovalnik 

• Odložišče zapisov 

• Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi 
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10.1 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO 

Za dostop do okna Normativni zapis (SGC) je namenjena razredna metoda 

Normativni zapis (SGC) / Vmesnik za katalogizacijo ali ikona  v orodni 

vrstici.  

 

Opozorilo: 

Knjižnice za zdaj še ne morejo dostopati do vmesnika in dopolnjevati 

geslovnika. 
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10.2 ISKALNIK 

Za iskanje po normativni bazi podatkov SGC se odpre podoben iskalnik, kot za 

iskanje po normativni bazi podatkov CONOR.  

 

 

Slika 10.2-1: Primer iskalnika po bazi podatkov SGC 

 

Iskalnik lahko odpremo v brskalniku ali vmesniku za katalogizacijo, tj. v oknu 

Bibliografski zapis ali oknu Normativni zapis (CONOR). 

 

Izhajamo iz vmesnika za katalogizacijo. 

1. Izberemo metodo Iskanje / SGC. 

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (SGC).  

Nadaljujemo po postopku, ki je opisan v pogl. 4. 

 

V zgornjem delu okna se izpišejo iskalna polja, po katerih lahko iščemo 

normativne zapise, pod njimi pa se izpišeta polji "Skeniranje" in "Omejevanje". 

V spodnjem delu okna iskalnika se izpišejo normativni zapisi, ki ustrezajo 

iskalni zahtevi. Sivo so obarvani tisti zapisi, ki so v pripravi, kar pomeni, da še 

niso verificirani in dokončno vključeni v geslovnik. Sivo so obarvani tudi 

zapisi, označeni za brisanje (001a = "d"), in zapisi, označeni za razdružitev 

(001a = "r"). 

Postopek  
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Tehnika iskanja je enaka tehniki iskanja v normativni bazi podatkov CONOR 

in je opisana v pogl. 9.2, nabor iskalnih indeksov pa je, zaradi različne vsebine 

v bazah CONOR in SGC, drug. Seznam iskalnih indeksov, ki se uporabljajo pri 

ukaznem iskanju v bazi podatkov SGC, je podan v dodatku A.3.  
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10.3  PREGLEDOVALNIK 

Pregledovanje zapisov iz seznama rezultatov iskanja, ki je možno v oknu 

Pregledovanje – Normativni zapis (SGC), deluje enako kot v 

pregledovalniku bibliografskih zapisov. Razlikuje se le po naboru podatkov v 

prikazu zapisa. Tako kot v pregledovalniku bibliografskih zapisov obstajajo 

tudi tukaj tri vrste prikaza. 

10.3.1 Osnovni prikaz 

Osnovni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki seznama atributov. 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

• identifikacijska številka (SGC.SI-ID) 

• tip točke dostopa 

• normativna točka dostopa 

• normativna točka dostopa (eng) 

• opombe za uporabnike 

• variantne točke dostopa 

• širši izrazi 

• sorodne točke dostopa 

• LCSH 

• Sears 

• MeSH 

• RAMEAU 

• viri 

• opombe za katalogizatorje 

• UDK 

10.3.2 Prikaz v formatu MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/A (gl. priročnik COMARC/A). 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki: 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

• datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala 
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• datum zadnje spremembe zapisa in ime osebe, ki je zapis spremenila 

("Updated") 

• datum verifikacije zapisa in ime osebe, ki je zapis verificirala 

("Verified") 

• ime osebe, ki mora izpeljati naslednji korak v postopku redakcije zapisa 

("Adopted by") 

• status verifikacije ("In progress" – zapis v pripravi, "Unverified" – 

zapis, poslan v verifikacijo, "Returned" – zapis, vrnjen predlagatelju, da 

ga popravi ali dopolni, "Rejected" – zapis, ki v skladu z načeli SGC ne 

ustreza pogojem za vključitev v bazo podatkov SGC) 

 

Primer:  

V pregledovalniku normativnih zapisov pregledujemo zapis z identifikacijsko 

številko zapisa ID=185960. Iz sistemskega polja se izpišejo podatki o zapisu: 

ID=185960 LN=0000000726 TN V1 02.04.2002 SGC::HUMGLA_SEARS 

Updated: 21.03.2018 SGC::IZUM_BISERKA Adopted by: 

SGCNV::IZUM_MATJAZZ Unverified  

Zapis je nastal na osnovi zapisa iz geslovnika Sears. Redigirala ga je urednica z 

uporabniškim imenom BISERKA. Zapis mora verificirati urednik, ki ima 

uporabniško ime MATJAZZ. 

10.3.3 Standardni prikaz 

Standardni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki po vzoru GSARE 

(Guidelines for Subject Authority and References Entries). Elementi prikaza so, 

če obstajajo, navedeni v naslednjem vrstnem redu: 

• normativna točka dostopa 

• normativna točka dostopa v angleščini 

• opombe iz bloka javnih opomb 

• variantne točke dostopa 

• širši izrazi 

• sorodni izrazi 

• ožji izrazi 

• opombe iz bloka informacij o viru podatkov 

• točke dostopa iz drugih geslovnikov 

• UDK 

• identifikacijska številka (SGC.SI-ID) 

• izvor zapisa 

• datum kreiranja  

• datum zadnje spremembe 

   



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, november 2021  10.4-1 

 

10.4 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

Normativne zapise iz baze podatkov SGC lahko dodamo v odložišče vmesnika 

za katalogizacijo bibliografskih ali normativnih zapisov. V meniju Odložišče 

so za zapise iz baze podatkov SGC na voljo podobne metode kot za 

bibliografske zapise, dodane pa so še metode: Prekliči odgovornost za zapis, 

Povezani bibliografski zapisi, Poveži z bibliografskimi zapisi, Postopki 

redakcije in Prikaži povezave. Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z zapisi 

iz SGC, so izpuščene. 

10.4.1 Preklic odgovornosti za zapis 

Metoda Odložišče / Prekliči odgovornost za zapis je na voljo le urednikom 

SGC. 

10.4.2 Prikaz povezanih bibliografskih zapisov 

Metoda Odložišče / Povezani bibliografski zapisi omogoča prikaz in pregled 

bibliografskih zapisov, ki so povezani z izbranim normativnim zapisom. 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (SGC). 

1. Izberemo metodo Iskanje / SGC.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (SGC). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4, pogl. 9.2 in pogl. 10.2. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Izberemo metodo Odložišče / Povezani bibliografski zapisi. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB), v katerem je že 

vpisana številka normativnega zapisa iz baze podatkov SGC. 

5. Kliknemo gumb Poišči in izberemo ustrezni zapis (ali več zapisov) iz 

seznama rezultatov iskanja. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

 

Povezane bibliografske zapise lahko poiščemo in preverimo tudi v brskalniku. 

 

Postopek  

Možnosti …  
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10.4.3  Postopki redakcije 

Metoda Odložišče / Postopki redakcije je na voljo le urednikom SGC. 

10.4.4 Prikaz povezav 

Metoda Odložišče / Prikaži povezave omogoča navigacijo po zapisih iz SGC, 

saj lahko z njo dostopamo do drugih zapisov, ki so s prvotno izbranim zapisom 

povezani, in jih dodamo v odložišče. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / SGC.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (SGC). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4, pogl. 9.2 in pogl. 10.2. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Izberemo metodo Odložišče / Prikaži povezave. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se odpre v pregledovalniku. 

5. V spodnjem delu okna Povezave kliknemo ustrezno mapo s povezavami. 

Odpre se seznam povezanih zapisov iz izbrane mape. 

6. Izberemo zapis. 

7. Kliknemo gumb Odpri. 

Izbrani zapis se prenese v zgornji del okna. 

8. Kliknemo gumb Izberi. 

Zapis se doda v odložišče. V odložišču sta zdaj vidna oba zapisa, prvotni in 

tisti, ki smo ga izbrali med povezavami. 

 

Zapis iz SGC lahko odpremo v pregledovalniku, tudi če smo ga predhodno 

dodali v odložišče okna Bibliografski zapis. 

 

Postopek  

Možnosti …  
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Slika 10.4-1: Zapis iz SGC v pregledovalniku 

10.4.5 Paketno povezovanje normativnih in 

bibliografskih zapisov 

Metoda Odložišče / Poveži z bibliografskimi zapisi omogoča povezovanje 

polj za predmetne oznake (600–609) v več bibliografskih zapisih hkrati. 

Predmetne oznake v bibliografskih zapisih lahko z ustreznim normativnim 

zapisom povežemo tudi posamično v oknu Bibliografski zapis (gl. pogl. 

7.3.4.2.2). 
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Opozorilo: 

Za postopek povezovanja predmetnih oznak v več bibliografskih zapisih hkrati 

potrebujemo pooblastili CAT_LINKAU in CAT_SUBLINK. 

 

 

Izhajamo iz okna Normativni zapis (SGC). 

1. Izberemo metodo Iskanje / SGC.  

Odpre se okno Iskanje – Normativni zapis (SGC). 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4, pogl. 9.2 in pogl. 10.2. 

Zapis za entiteto, ki jo iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

4. Označimo ustrezen zavihek v odložišču in izberemo metodo Odložišče / 

Poveži z bibliografskimi zapisi. 

 

Opozorilo: 

Metodo Poveži z bibliografskimi zapisi lahko uporabimo le za verificirane 

normativne zapise. 

 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB), kjer se pri 

"Ukazno iskanje" v vnosno polje samodejno vpiše iskalna zahteva, 

oblikovana na osnovi točke dostopa iz normativnega zapisa v označenem 

zavihku. 

5. Po potrebi ustrezno spremenimo iskalno zahtevo in poiščemo bibliografske 

zapise, ki jih želimo povezati z izbranim normativnim zapisom. Nato 

kliknemo gumb Poišči. 

V seznamu rezultatov iskanja so bibliografski zapisi, ki jih želimo povezati. 

6. Iskanje lahko izvedemo tudi v lokalni bazi podatkov, tako da kliknemo 

gumb <akronim lokalne baze podatkov> in nato gumb Poišči. 

7. Na seznamu označimo bibliografske zapise, ki jih želimo povezati z 

izbranim normativnim zapisom, in kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Povezovanje: tekoča št. nn. V zgornjem delu okna je v 

formatu COMARC/B prikazana verzija zapisa iz COBIB-a, v desnem delu 

pa verzija iz lokalne baze podatkov, če obstaja. V spodnjem sivem delu je 

seznam potrditvenih polj z možnostmi za povezovanje. 

 

  

Postopek  

  



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, november 2021  10.4-5 

 

 

Slika 10.4-2: Okno Povezovanje  

 

8. Če zapisa ne bomo povezali, nadaljujemo s korakom 10, sicer pa z 

naslednjim korakom. 

9. S klikom označimo ustrezno potrditveno polje ali samo v zapisu iz lokalne 

baze podatkov ali samo v zapisu iz COBIB-a ali v obeh zapisih. Nato 

kliknemo gumb Poveži. 

V en ali oba bibliografska zapisa se vpišejo ustrezni podatki iz 

normativnega zapisa. V okno se naloži nova verzija zapisov, pri tem se 

skrije sivi del okna s seznamom polj za povezovanje. 

Pri povezovanju oz. dodajanju novega polja se v bibliografski zapis v 

podpolje 60X3 vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, v polje 

60X pa se prenese normativna točka dostopa iz normativnega zapisa. Doda 

se tudi podpolje 2 z vpisano kodo sistema "SGC" – Splošni geslovnik 

COBISS.SI. 

 

Opozorilo: 

Pri lokalnih zapisih in zapisih, ki so označeni za brisanje, je gumb Poveži, 

neaktiven. 

 

10. Kliknemo gumb Naprej. 
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Odpre se naslednji izmed bibliografskih zapisov, ki smo jih izbrali iz 

seznama rezultatov iskanja. 

11. Ponovimo korake od 8 do 10 in povežemo ali pa dodamo polja 60X še v 

preostale bibliografske zapise. 

12. Ko smo končali s povezovanjem, kliknemo gumb Izhod. Z gumbom lahko 

tudi sicer kadar koli prekinemo postopek. 

V oknu Sporočilo se izpiše število povezanih zapisov v COBIB-u in 

lokalni bazi podatkov. 

13. Ko smo še v istem zavihku v odložišču okna Normativni zapis (SGC), po 

potrebi večkrat ponovimo korake od 4 do 12, tako da iščemo tudi po vseh 

možnih variantnih oblikah. Na ta način poiščemo še druge bibliografske 

zapise, ki bi jih bilo treba povezati z istim normativnim zapisom. 

 

Polja 60X v več bibliografskih zapisih hkrati lahko z normativnim zapisom 

povežemo tudi v oknu Bibliografski zapis. 

 

 

 

Možnosti …  
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10.5 USKLAJEVANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV Z 

NORMATIVNIMI  

Ob vpisu identifikacijske številke normativnega zapisa SGC v podpolje 60X3 

se v polje za predmetno oznako prenese normativna točka dostopa iz 

normativnega zapisa SGC. 

 

Opozorilo: 

Iz normativnega zapisa SGC se variantne točke dostopa, sorodne točke dostopa 

in normativne točke dostopa v drugem jeziku v bibliografski zapis ne prenesejo. 

 

Podatki se ob vsakem shranjevanju bibliografskega zapisa samodejno uskladijo 

s trenutnim stanjem v normativni bazi SGC.  

Vsako noč se samodejno izvede tudi paketna posodobitev bibliografskih 

zapisov v COBIB-u. 

Podoben program skrbi za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov 

tudi v lokalnih bazah podatkov. Kako pogosto se bo izvajal ta program, je 

odvisno od dogovora s posamezno knjižnico.  

Program za usklajevanje bibliografskih in normativnih zapisov najprej poišče 

vse verificirane normativne zapise, ki so bili spremenjeni ali verificirani od 

datuma zadnjega usklajevanja do tekočega datuma.  

Program nato poišče vse bibliografske zapise, ki v podpolju 3 vsebujejo 

identifikacijske številke teh normativnih zapisov. V teh bibliografskih zapisih 

se vsa polja, ki vsebujejo podpolje 3, uskladijo z ustreznimi normativnimi 

zapisi.  

Izvede se naslednji postopek: 

• Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo 

"d" – izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka 

nadomestnega zapisa. Tu je vpisana identifikacijska številka 

normativnega zapisa, ki bo nadomestil zapis, označen za brisanje. Ta 

identifikacijska številka se nato prenese v podpolje 3 v bibliografskem 

zapisu, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9 – 

Številka prejšnjega normativnega zapisa. 

• Nato se v vsakem polju, v katerem je vključena normativna kontrola, 

predmetna oznaka nadomesti z normativno točko dostopa iz ustreznega 

normativnega zapisa, tj. tistega, katerega identifikacijska številka je 

navedena v podpolju 3. 
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11 ZAČASNO SHRANJENI ZAPISI 

Začasno shranjeni zapisi nastanejo v postopku avtomatskega ali ročnega 

začasnega shranjevanja bibliografskih1 ali normativnih zapisov. Med začasno 

shranjene zapise se shranijo tudi predloge za nove zapise, ki smo jih sami 

kreirali. Začasno shranjeni zapis ali predlogo lahko določimo tudi za vir 

vnaprej definiranih vrednosti. Vse te vrste zapisov so shranjene v ločenih 

datotekah, odvisno od tega, ali smo jih shranili v vmesniku za katalogizacijo pri 

razredu Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR) ali CORES. 

 

Podpoglavja: 

• Avtomatsko shranjevanje zapisov 

• Ročno shranjevanje zapisov 

• Priklic zapisa za nadaljnje urejanje 

• Definiranje vrednosti vnaprej 

• Preimenovanje začasno shranjenega zapisa 

• Brisanje začasno shranjenega zapisa 

                                                      
1 Vključno z zapisi iz baze podatkov CORES. 
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11.1 AVTOMATSKO SHRANJEVANJE ZAPISOV 

Zapis, ki ga kreiramo ali urejamo, se sproti avtomatsko shranjuje v datoteko 

začasno shranjenih zapisov. 

Po nepredvidenih napakah pri delovanju programa (npr. prekinitev 

komunikacije) lahko zapis, ki smo ga v tem času urejali, a ga nismo uspeli 

shraniti, prikličemo iz datoteke začasno shranjenih zapisov. 

Zapisi, ki so bili shranjeni avtomatsko, so označeni z besedo "recovery". 

Po odpravi napak pri delovanju programa mora katalogizator ponovno odpreti 

vmesnik za katalogizacijo in med začasno shranjenimi zapisi poiskati zapis, ki 

ga je kreiral ali urejal pred prekinitvijo (gl. pogl. 11.3). 
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11.2 ROČNO SHRANJEVANJE ZAPISOV 

Zapise, ki smo jih kreirali ali uredili, lahko začasno shranimo tudi ročno (gl. 

pogl. 7.1.8); na podoben način začasno shranimo tudi predloge za nove zapise 

(gl. pogl. 8.3.3). Zapisi se podobno kot avtomatsko shranjeni zapisi shranjujejo 

v datoteko začasno shranjenih zapisov. 

Zapisi, ki so bili shranjeni ročno z metodo Zapis / Začasno shrani zapis, so 

označeni z besedo "temporary". 

Zapisi, ki so bili shranjeni v datoteko začasno shranjenih zapisov kot predloga 

za nov zapis, so označeni z besedo "template". 
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11.3 PRIKLIC ZAPISA ZA NADALJNJE UREJANJE 

Preden nadaljujemo urejanje začasno shranjenega zapisa, moramo v primeru 

novega zapisa preveriti, ali ni medtem kdo za isti bibliografski vir oz. ime 

entitete že kreiral zapis v ustrezni bibliografski ali normativni bazi podatkov. 

Če tega ne preverimo, obstaja možnost, da bomo ustvarili podvojen zapis. Isto 

moramo preveriti, če nadaljujemo urejanje obstoječega začasno shranjenega 

zapisa. Možno je namreč, da je kdo medtem ta zapis že ustrezno popravil oz. 

dopolnil. 

Začasno shranjene zapise ("recovery" ali "temporary") lahko vidijo le 

katalogizatorji, ki so te zapise začasno shranili, predloge za nove zapise 

("template") pa vsi katalogizatorji iz iste knjižnice. 

Med začasno shranjenimi zapisi ("temporary" ali "template") lahko označimo 

določen zapis, ki se bo kasneje ob kreiranju novega in dopolnjevanju 

obstoječega zapisa uporabljal za vpis vnaprej definiranih vrednosti ("default"). 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / Začasno shranjeni zapisi. 

Odpre se okno Začasno shranjeni zapisi. V zgornjem delu okna je izpisan 

seznam začasno shranjenih zapisov, vključno s predlogami za nove zapise. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se izpiše v celoti v spodnjem delu okna. 

 

 

Slika 11.3-1: Okno Začasno shranjeni zapisi 

  

Postopek  
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V datoteko začasno shranjenih zapisov se programsko prenesejo naslednji 

podatki:  

• pri "Tip" se izpiše vrsta datoteke (recovery, temporary, template, 

default) 

• pri "Ime" se izpiše ime začasno shranjenega zapisa ali predloge 

• pri "Baza podatkov" se izpiše akronim baze podatkov, v katero smo bili 

prijavljeni do prekinitve (<lokalna baza podatkov>, COBIB, <akronim 

normativne baze podatkov>, CORES)  

• pri "Uporabnik" se izpiše uporabniško ime, s katerim je bil uporabnik 

prijavljen v programski opremi COBISS3  

• pri "Čas" se izpiše datum (dd.mm.ll) in ura (hh.mm), ko je prišlo do 

začasnega shranjevanja  

• pri "Zapis" pa se izpiše celoten zapis skupaj s sistemskim poljem 

2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama in kliknemo 

gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišču zapisov. 

3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

Če želimo nadaljevati s popravljanjem oz. dopolnjevanjem začasno 

shranjenega obstoječega zapisa, nam program tega ne dovoli, če se je zapis 

v bazi podatkov medtem spremenil. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ga je možno 

urediti le v drugem vmesniku za katalogizacijo, tj. v vmesniku za 

katalogizacijo, ki ustreza vrsti zapisa v zavihku. 

 

4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

5. Izberemo metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. Program nas opozori tudi na zapise v ustrezni bibliografski 

ali normativni bazi podatkov, ki bi lahko bili dvojnik zapisa, ki smo ga 

pravkar urejali. 

Zapis se shrani v ustrezno bibliografsko ali normativno bazo podatkov. 
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Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti. 

Začasno shranjeni zapis se s tem, ko smo ga shranili v ustrezno bazo 

podatkov, avtomatsko ne zbriše iz datoteke začasno shranjenih zapisov (gl. 

pogl. 11.6). To moramo narediti ročno. Priporočljivo je, da to naredimo 

vsakič, ko smo zapis shranili v ustrezno bazo podatkov. 
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11.4 DEFINIRANJE VREDNOSTI VNAPREJ 

Zapis, ki je shranjen v datoteki začasno shranjenih zapisov, lahko izberemo kot 

vir vnaprej definiranih vrednosti, le-te lahko uporabimo v katerikoli maski 

vnosa. 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / Začasno shranjeni zapisi.  

Odpre se okno Začasno shranjeni zapisi, v katerem je v zgornjem delu 

izpisan seznam začasno shranjenih zapisov (gl. sliko 11.3-1). 

2. Označimo ustrezni zapis v seznamu in kliknemo gumb Privzemi. 

Pri "Tip" se vpiše default, pri "Ime" pa privzeta vrednost. 

 

Z metodo Urejanje / Dodaj definirano vrednost se v zapis prenesejo 

definirane vrednosti iz začasno shranjenega zapisa. 

Definirana vrednost je veljavna, dokler zapisa ne zbrišemo iz datoteke začasno 

shranjenih zapisov (gl. pogl. 11.6).  

 

Opozorilo: 

Če smo neki zapis določili za vir vnaprej definiranih vrednosti, postane gumb 

Privzemi neaktiven.  

 

 

Postopek  
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11.5 PREIMENOVANJE ZAČASNO SHRANJENEGA ZAPISA 

Zapis, shranjen v datoteki začasno shranjenih zapisov, lahko po potrebi 

preimenujemo. 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / Začasno shranjeni zapisi.  

Odpre se okno Začasno shranjeni zapisi, v katerem je v zgornjem delu 

okna izpisan seznam začasno shranjenih zapisov (gl. sliko 11.3-1). 

2. Označimo ustrezni zapis iz seznama in kliknemo gumb Preimenuj. 

Odpre se okno Poimenovanje.  

3. Pri "Novo ime" vpišemo poljubno ime. 

Kliknemo gumb V redu. 

Postopek  
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11.6 BRISANJE ZAČASNO SHRANJENEGA ZAPISA 

Po shranjevanju zapisa v ustrezno bibliografsko ali normativno bazo podatkov, 

je treba zapis, ki je bil avtomatsko ali ročno shranjen v datoteko začasno 

shranjenih zapisov, iz nje zbrisati. 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / Začasno shranjeni zapisi.  

Odpre se okno Začasno shranjeni zapisi, v katerem je v zgornjem delu 

okna izpisan seznam začasno shranjenih zapisov (gl. sliko 11.3-1). 

2. Označimo ustrezni zapis iz seznama in kliknemo gumb Zbriši. 

Program zahteva potrditev brisanja. 

3. Kliknemo gumb Da. 

Zapis se zbriše iz datoteke začasno shranjenih zapisov. 

Postopek  
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12 DELO Z ZAPISI V BRSKALNIKU 

Brskalnik je komponenta uporabniškega vmesnika programske opreme 

COBISS3, ki omogoča dostop do segmentov programske opreme COBISS3, do 

razredov v okviru segmenta in posameznih zapisov. Okno brskalnika je 

razdeljeno na več podoken. 

 

 

Slika 12-1: Brskalnik – podokna 

 

Dostop do segmenta COBISS3/Katalogizacija in razredov v njem je možen 

preko podokna Segmenti in razredi. V podokno Delovno področje se 

nalagajo bibliografski in normativni zapisi, ki smo jih izbrali po iskanju, 

kreiranju ali urejanju, omogočeno pa je tudi nadaljnje delo z njimi, vendar le v 
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omejenem obsegu. Podokno Atributi razreda prikazuje imena atributov 

izbranega zapisa in njihove vrednosti. V podoknu Poizvedbe se prikazujejo 

vnaprej pripravljene in shranjene iskalne zahteve. Seznam bližnjic je prikazan v 

podoknu Bližnjice, povezave do drugih zapisov in objektov pa v podoknu 

Povezave. 

 

Podpoglavja: 

• Segmenti in razredi 

• Delovno področje 

• Atributi razreda 

• Poizvedbe 

• Bližnjice 

• Povezave 



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, november 2021  12.1-1 

 

12.1 SEGMENTI IN RAZREDI 

To je del okna brskalnika, v katerem je prikazana celotna struktura programske 

opreme COBISS3.  

V segment COBISS3/Katalogizacija so vključeni razredi: 

• Bibliografski zapis 

• Normativni zapis (CONOR) 

• Normativni zapis (SGC) 

• CORES 

• Števci v katalogizaciji 
 

Pred imenom vsakega razreda stoji ikona z njegovo črkovno oznako, in sicer 

"Bl" za bibliografski zapis, "Cn" za normativni zapis iz baze podatkov 

CONOR, "Cs" za normativni zapis iz baze podatkov SGC, "Cr" za zapis iz 

baze podatkov CORES in "Št" za števce v katalogizaciji. Ikona za razrede je 

zelene barve in označuje zapise v formatu MARC. 

Po izbiri razreda v segmentu COBISS3/Katalogizacija lahko izberemo 

naslednje metode: 

• metodo Razred / Nov objekt za določitev števca (gl. pogl. 12.1.9) – 

metoda je na voljo le pri razredu Števci v katalogizaciji 

• metodo Razred / Išči ali metodo Razred / Išči po ključu za iskanje 

zapisov izbranega razreda (gl. pogl. 4 ali pogl. 12.1.1) 

• metodo Razred / Pošlji iz izpisne vrste za pošiljanje zapisov iz izpisne 

vrste na destinacije (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 

4.5) 

• metodo Razred / Dodaj v izpisno vrsto za dodajanje izbranih zapisov 

v izpisno vrsto (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 

4.6.1.1) 

• metodo Razred / Pošlji za pošiljanje izbranih zapisov na destinacije 

(gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.5) 

• metodo Razred / Prikazi rezultatov iskanja za definiranje prikazov 

rezultatov iskanja (gl. pogl. 4.5 in pogl. 12.1.2) 

• metodo Razred / Vmesnik za katalogizacijo za odpiranje vmesnika za 

katalogizacijo (gl. pogl. 12.1.4) 

• metodo Razred / Pripravi zapise za izpis za tiskanje več zapisov 

hkrati (gl. pogl. 12.1.5) – metoda pri zapisih iz baze podatkov CORES 

ni na voljo 

• metodo Razred / Prikaži informacije o bazi podatkov za 

prikazovanje informacij o bazi podatkov (gl. pogl. 12.1.6) 

• metodo Razred / Katalog za iskanje gradiva in prikaz izbranih 

bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne 
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baze podatkov v formatu COMARC (gl. priročnik COBISS3/Medknjiž- 

nična izposoja, pogl. 2.2 in priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 4.11) 

• metodo Razred / Izvozi zapise za izvoz zapisov v različnih formatih 

(gl. pogl. 12.1.7) – metoda je na voljo le pri razredu Bibliografski 

zapis 

• metodo Razred / Verifikacija tipologije za potrjevanje tipologije oz. 

za odklepanje že potrjene tipologije (gl. pogl. 12.1.8) – metoda je na 

voljo le pri razredu Bibliografski zapis 

• metodo Razred / Brisani zapisi za pregled in izpis seznama brisanih 

zapisov za posamezno knjižnico (gl. pogl. 12.1.9) – metoda je na voljo 

le pri razredu Bibliografski zapis 

• metodo Razred / Zapisi, dopolnjeni v COBIB-u za iskanje in pregled 

zapisov, ki so bili dopolnjeni v vzajemni bazi (gl. pogl. 6.2.1.1) – 

metoda je na voljo le pri razredu Bibliografski zapis 

 

Nasvet: 

Metode iz menija Razred lahko izberemo tudi iz priročnega menija.  

12.1.1 Iskanje po ključu 

Za iskanje po ključu uporabimo enolično identifikacijsko številko zapisa (npr. 

COBISS.XX-ID za bibliografski zapis).  

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezen razred in nato 

izberemo metodo Razred / Išči po ključu. 

Odpre se okno Iskanje po ključu.  

 

Nasvet: 

Okno Iskanje po ključu najhitreje odpremo, če pritisnemo tipko <F4>, 

potem ko smo izbrali razred, ali kliknemo ikono  v orodni vrstici ali pa 

dvakrat kliknemo razred. 

 

2. Vpišemo identifikacijsko številko bibliografskega ali normativnega zapisa.  

3. Kliknemo gumb V redu. 

Zapis se prenese na delovno področje. 

 

Opozorilo: 

V razredu Bibliografski zapis lahko po ključu iščemo samo po identifikacijskih 

številkah bibliografskih zapisov, ki so v lokalni bazi podatkov. 

 

  

  

Postopek  
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12.1.2 Prikazi rezultatov iskanja in vnaprej 

definirani atributi 

Za posamezni razred lahko v brskalniku definiramo različne vrste prikazov, v 

katerih izpišemo rezultate iskanja v iskalniku. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo 

metodo Razred / Prikazi rezultatov iskanja. 

Odpre se okno Urejanje prikazov rezultatov iskanja s seznamom 

prikazov, ki smo jih predhodno definirali. Na začetku je seznam prazen. 

 

 

Slika 12.1-1: Okno Urejanje prikazov rezultatov iskanja 

 

2. Dodamo novo vrsto prikaza ali obstoječi prikaz spremenimo (gl. pogl. 

12.1.2.1) ali zbrišemo (gl. pogl. 12.1.2.2). 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Definirani prikazi rezultatov iskanja so vezani na uporabniško ime. 

 

12.1.2.1 Dodajanje in spreminjanje prikazov rezultatov 

iskanja 

Seznam prikazov rezultatov iskanja, ki smo jih definirali za izbrani razred, 

lahko dopolnimo z novim prikazom ali pa spremenimo že definirani prikaz. 

 

1. Za dodajanje novega prikaza kliknemo v oknu Urejanje prikazov 

rezultatov iskanja gumb Dodaj, za spreminjanje že definiranega prikaza, 

ki smo ga označili v seznamu, pa gumb Uredi. 

Odpre se okno Prikaz rezultatov iskanja. 

Postopek  

  

Postopek  
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Slika 12.1-2: Okno Prikaz rezultatov iskanja 

 

2. Pri "Ime" vpišemo ali spremenimo ime prikaza. 

3. Določimo atribute prikaza. 

Če želimo atribut dodati med atribute prikaza, ga označimo v seznamu 

"Atributi" in kliknemo gumb Dodaj. 

Če želimo atribut odstraniti iz seznama "Atributi za prikaz rezultatov 

iskanja", ga označimo in kliknemo gumb Odstrani. 

4. Po potrebi uredimo vrstni red atributov prikaza. Atribut pomaknemo vrstico 

više ali niže, tako da ga označimo in kliknemo gumb Gor ali Dol. 

 

Nasvet: 

Če želimo definirati dodatne atribute ali dodatno definirane atribute 

spremeniti ali brisati, kliknemo gumb Upor. atributi. Odpre se okno 

Uporabniški atributi, kjer lahko dodajamo ali spreminjamo atribute (gl. 

pogl. 12.1.3.1) ali pa atribute brišemo (gl. pogl. 12.1.3.4). 

 

5.  Kliknemo gumb V redu. 

 

Seznami vnaprej definiranih atributov z ustreznimi polji in podpolji, iz katerih 

se lahko izpisujejo podatki v prikazu rezultatov iskanja v bibliografskih bazah 

podatkov, v normativnih bazah podatkov in v bazi podatkov CORES, so v 

dodatkih E.1, E.2, E.3 in G.9. 

12.1.2.2 Brisanje prikazov rezultatov iskanja 

Prikaze rezultatov iskanja brišemo v oknu Urejanje prikazov rezultatov 

iskanja. 
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1. V seznamu "Prikazi rezultatov iskanja" izberemo prikaz. Pri tem se vrstica 

v seznamu obarva. 

2. Kliknemo gumb Zbriši. 

Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res želite brisati?" 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

12.1.3 Prikazi rezultatov iskanja in uporabniško 

definirani atributi 

Poleg vnaprej definiranih atributov lahko za prikaz rezultatov iskanja 

definiramo tudi svoje atribute, tako da v oknu Prikaz rezultatov iskanja 

kliknemo gumb Upor. atributi. 

Odpre se okno Uporabniški atributi. 

12.1.3.1 Dodajanje in spreminjanje uporabniško 

definiranih atributov 

Uporabniško definirane atribute urejamo v oknu Uporabniški atributi. Na 

začetku je seznam prazen. Za že definirane atribute pa se izpišejo naslednji 

podatki: 

• pri "Ime" – ime uporabniško definiranega atributa  

• pri "Podatki za prikaz" – polja in podpolja posameznega atributa 

 

 

Slika 12.1-3: Okno Uporabniški atributi 

 

Postopek  
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1. Za dodajanje novega uporabniškega atributa kliknemo gumb Dodaj, za 

spreminjanje že definiranega uporabniškega atributa, ki smo ga označili v 

seznamu, pa kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja. 

 

 

Slika 12.1-4: Okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja 

 

"Seznam polj" vključuje polja, ki smo jih že dodali v atribut. Na začetku je 

seznam prazen. Neposredni vnos vanj ni možen. Seznam lahko ažuriramo 

(gl. pogl. 12.1.3.2). Če v seznamu označimo posamezno vrstico, se podatki 

prenesejo v vnosna polja pri "Polje", "Ločevalni znak", "Podpolja" in 

"Definiran vrstni red podpolj". 

Pri "Podatki za prikaz" se izpiše celotni uporabniško definirani prikaz. Na 

začetku je polje prazno. 

2. Pri "Ime" vpišemo ali spremenimo ime atributa. 

3. Pri "Polje" vpišemo številko polja. 

4. Pri "Ločevalni znak" vpišemo to, kar želimo v izpisu dodati pred polje. 

Vpišemo lahko en znak ali več znakov. Privzeto je vpisan znak "/" (gl. 

pogl. 12.1.3.3). 

 

Opozorilo: 

Pred in za privzetim znakom "/" je programsko dodan presledek. 

 

Postopek  
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5. Ob gumbu Podpolja je viden seznam že definiranih podpolj. Na začetku je 

polje prazno. Kliknemo gumb Podpolja. 

Odpre se okno Polje ???, pri čemer znaki "???" nadomeščajo številko 

polja, ki ga vključujemo v prikaz. 

 

 

Slika 12.1-5: Okno Polje ??? 

 

"Seznam podpolj" vključuje podpolja, ki smo jih že dodali v polje. Na 

začetku je seznam prazen. Neposredni vnos vanj ni možen. Seznam lahko 

ažuriramo (gl. pogl. 12.1.3.2). Če v seznamu označimo posamezno vrstico, 

se podatki prenesejo v vnosna polja pri "Podpolje", "Ločevalni znak" in 

"Kode". 

6. Pri "Podpolje" vpišemo oznako podpolja. 

7. Pri "Ločevalni znak" vpišemo to, kar želimo v izpisu dodati pred podpolje. 

Vpišemo lahko en znak ali več znakov. Privzeto je vpisan znak ";" (gl. 

pogl. 12.1.3.3). 

 

Opozorilo: 

Pred in za privzetim znakom ";" je programsko dodan presledek. 

 

8. Spustni seznam pri "Kode" uporabimo le pri kodiranih podpoljih. Iz njega 

izberemo način prikaza kodiranega podpolja. 

9. Ko v seznam dodamo vsa podpolja za izpis, kliknemo gumb V redu. 

Vrnemo se v okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja. 

10. Če želimo izpisati podpolja v enakem vrstnem redu, kot smo jih definirali v 

atributu, mora biti označeno potrditveno polje pri "Definiran vrstni red 

podpolj". 

11. Ko v seznam dodamo vsa polja za izpis, kliknemo gumb V redu. 

Vrnemo se v okno Uporabniški atributi. 
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12. Za izhod iz okna Uporabniški atributi kliknemo gumb Izhod. 

12.1.3.2 Urejanje seznamov polj in podpolj 

Postopek opisuje, kako dodajamo, spreminjamo ali brišemo vrstice pri 

"Seznam polj" v oknu Atribut za prikaz rezultatov iskanja in vrstice pri 

"Seznam podpolj" v oknu Polje ???.  

 

1. Za dodajanje polja (podpolja) v seznam kliknemo gumb Dodaj. 

Podatki pri "Polje", "Ločevalni znak", "Podpolja" in "Definiran vrstni red 

podpolj" ("Podpolje", "Ločevalni znak" in "Kode") se dodajo na zadnje 

mesto v seznamu. 

2. Za spreminjanje polja (podpolja) v seznamu najprej izberemo polje 

(podpolje), nato pa kliknemo gumb Zamenjaj. 

3. Po potrebi uredimo vrstni red polj (podpolj) v seznamu. Polje (podpolje) 

pomaknemo vrstico više ali niže, če ga označimo in kliknemo gumb Gor 

ali Dol. 

4. Za brisanje polja (podpolja) v seznamu najprej izberemo polje (podpolje), 

nato pa kliknemo gumb Odstrani. 

12.1.3.3 Pravila za prikaz uporabniško definiranih 

atributov 

V "Seznam polj" v oknu Atribut za prikaz rezultatov iskanja se prenesejo 

podatki iz vnosnih polj pri "Polje", "Ločevalni znak", "Podpolja" in podatek iz 

potrditvenega polja "Definiran vrstni red podpolj". 

Posamezna vrstica ima obliko: 

• Ločevalni znak + "<@" + Polje + ">" + Podpolja 

Znak "@" pove, da smo označili potrditveno polje pri "Definiran vrstni red 

podpolj". Če potrditveno polje ni označeno, se znak "@" v vrstici pred 

oznako polja ne izpiše. 

Pri "Podpolja" so v eni vrstici vpisani vsi elementi seznama podpolj iz okna 

Polje ???. Posamezni element sestavljajo podatki, ki se prenesejo iz vnosnih 

polj pri "Podpolje", "Ločevalni znak" in "Kode". 

Oblika posamezne vrstice je odvisna od izbrane vrednosti v spustnem seznamu 

pri "Kode": 

• Ločevalni znak + "<" + Podpolje + ">" če je izbrana vrednost koda  

• Ločevalni znak + "<&" + Podpolje + ">" če je izbrana vrednost 

pomen kode  

• Ločevalni znak + "<%" + Podpolje + ">"če je izbrana vrednost koda 

in pomen kode 

  

Postopek  
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Nasvet: 

Če želimo, da se podatki izpišejo z razmikom, mora biti presledek del 

ločevalnega znaka.  

 

Pri izpisu podatkov veljajo naslednja pravila: 

• Definirani ločevalni znaki se vedno izpisujejo pred poljem ali 

podpoljem. 

• Če je definiran znak oklepaj – "(" ali "[" ali "{", se za poljem ali 

podpoljem programsko pripiše še zaklepaj – ")" ali "]" ali "}". 

• Pred prvim poljem na prikazu ni ločevalnega znaka, ne glede na vnesen 

znak za polje. Znak, ki ga določimo za prvo polje, se pojavi le pri 

ponovitvah polja. 

• Pred prvim podpoljem v polju ni ločevalnega znaka, ne glede na vnesen 

znak za podpolje. Znak, ki ga določimo za prvo podpolje, se pojavi le 

pri ponovitvah podpolja. 

• Če je označeno potrditveno polje pri "Definiran vrstni red podpolj", se 

upošteva vrstni red podpolj, kot smo ga definirali v atributu, sicer se 

podpolja izpišejo v enakem vrstnem redu, kot so v zapisu. 

• Spustni seznam pri "Kode" vpliva na izpis kodiranih podatkov. Možne 

vrednosti so: 

− koda – izpiše se vsebina podpolja 

− pomen kode – izpiše se vrednost iz šifranta 

− koda in pomen kode – izpiše se vsebina podpolja, nato "–", nato še 

vrednost iz šifranta 
 

 

Primer:  

Če želimo v iskalniku izpisati avtorje s kodo avtorstva, definiramo atribute 

na naslednji način: 

/ <@700><a>, < b> (<&4>) 

/ <@701><a>, <b> (<&4>) 

/ <@702>/<a>, <b> (<%4>) 

Zapis v formatu COMARC: 

701 aMenart bJanez 4070 

701 aKovič bKajetan 4070 

701 aZlobec bCiril 4070 

701 aPavček bTone 4070 

702 aModer bJanko 4730 

Izpis atributov v iskalniku: 

     Menart, Janez (avtor) / Kovič, Kajetan (avtor) / Zlobec, Ciril (avtor) /  

     Pavček, Tone (avtor) / Moder, Janko (730 – prevajalec) 

  

   



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

12.1-10 © IZUM, november 2021 

 

12.1.3.4 Brisanje uporabniško definiranih atributov 

Uporabniško definirane atribute lahko brišemo v oknu Uporabniški atributi. 

 

1. V seznamu uporabniško definiranih atributov s klikom izberemo atribut. Pri 

tem se atribut obarva. 

2. Kliknemo gumb Odstrani. 

Atribut se izbriše iz seznama. 

12.1.4 Odpiranje vmesnika za katalogizacijo 

V brskalniku odpremo vmesnik za katalogizacijo. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo 

metodo Razred / Vmesnik za katalogizacijo. 

Odpre se okno Bibliografski zapis, Normativni zapis (CONOR) ali 

CORES.  

 

Nasvet: 

Okni Bibliografski zapis ali CORES najhitreje odpremo, če kliknemo 

ikono  v orodni vrstici, potem ko smo izbrali razred, okno Normativni 

zapis (CONOR), pa najhitreje odpremo s klikom na ikono . 

12.1.5 Priprava zapisov za izpis 

V brskalniku lahko poiščemo in označimo več zapisov in jih natisnemo hkrati. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo 

metodo Razred / Pripravi zapise za izpis. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>), okno Normativni zapis (CONOR) oz. okno Normativni 

zapis (SGC).  

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je 

podrobneje opisan v pogl. 4, pogl. 9.2 in pogl. 10.2.  

3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Izpis zapisov. 

4. Nato sledimo korakom od 3 do 6 pri postopku v pogl. 6.7.4. 

 

Postopek  

Postopek  

  

Postopek  
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12.1.6 Prikaz informacij o bazi podatkov 

V brskalniku lahko izpišemo lastnosti baze podatkov. V razredu Bibliografski 

zapis se izpišejo samo lastnosti lokalne baze podatkov. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo ustrezni razred in nato izberemo 

metodo Razred / Prikaži informacije o bazi podatkov. 

Odpre se okno Sporočilo, v katerem se izpišejo naslednji podatki: 

• akronim (lokalne) baze podatkov 

• število vseh zapisov v (lokalni) bazi podatkov 

• število zapisov, kreiranih v (lokalni) bazi podatkov 
 

2. Kliknemo gumb V redu. 

12.1.7 Izvoz zapisov 

V brskalniku lahko poiščemo in izvozimo zapise v različnih formatih (npr. 

MARC 21, MARCXML (MARC 21 v xml), Dublin Core itd.). Izvoz 

bibliografskih zapisov poteka iz lokalne baze podatkov. 

Za izvoz zapisov potrebujemo pooblastilo CAT_EXPORT. 

 

Opozorilo: 

Možnost izvoza zapisov imajo le tiste knjižnice, ki so to posebej zahtevale. 

 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo razred Bibliografski zapis in 

nato izberemo metodo Razred / Izvozi zapise. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze 

podatkov>).  

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.  

3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. Vse najdene zapise izberemo (brez označevanja) s 

klikom na gumb Izberi vse. 

Odpre se okno Izvoz zapisov: 

Postopek  

Postopek  

  



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

12.1-12 © IZUM, november 2021 

 

 

Slika 12.1-6: Okno Izvoz zapisov 

 

4. Pri "Ime datoteke za izvoz" vpišemo ime datoteke, v katero se bodo shranili 

zapisi. Programsko je že vpisano ime datoteke izvoz, ki ga lahko 

spremenimo. Če vpišemo ime datoteke, ki že obstaja, nas program na to 

opozori. 

5. Pri "Predvideni čas izvoza" vpišemo oz. nastavimo datum in čas, ko naj se 

izvoz izvede (dd.mm.llll uu:mm:ss). Če vnosnega polja ne izpolnimo, se bo 

izvoz sprožil takoj. 

Če vpišemo kasnejši čas izvajanja, se izvoz shrani med opravila. Shranjena 

opravila lahko naknadno uredimo ali zbrišemo (postopek urejanja opravil je 

opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.8). 

 

Nasvet: 

Čas aktiviranja priprave izvoza podatkov določimo običajno pri 

obsežnejših izvozih (> 50.000 zapisov), saj jih je priporočljivo pripravljati 

zunaj delovnega časa. 

 

Samodejno vnašanje datumov omogočajo tipke <D>, <W> in <M>.  

S pritiskom na tipko <D> se v prazno polje vpišeta tekoči datum in ura. Z 

vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en dan novejši datum. 

S pritiskom na tipko <W> se vpišeta datum in ura, ki sta za en teden 

novejša od tekočega datuma. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se 

vpiše za en teden novejši datum. 

S pritiskom na tipko <M> se vpišeta datum in ura, ki sta za en mesec 

novejša od tekočega datuma. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se 

vpiše za en mesec novejši datum. 

Že vneseni datum in uro zbrišemo s preslednico. 
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6. Pri "Format" izberemo format, v katerem bomo izvozili zapise: 

• MARC 21 za izvoz v formatu MARC 211 (struktura ISO 2709) 

• MARCXML za izvoz v formatu MARC 212 (struktura xml) 

• Dublin Core za izvoz v formatu Dublin Core3  

• COMARCXML za izvoz v formatu COMARC (struktura xml) 

• MODS za izvoz v formatu MODS4 
 

7. Kliknemo gumb V redu. 

Izpiše se sporočilo, da se je postopek za izvoz zapisov v izbranem formatu 

začel, in obvestilo, da bomo o zaključku postopka obveščeni po e-pošti. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

V knjižnici je možno hkrati izvajati le en postopek za izvoz zapisov.  

Če medtem ko se izvaja postopek za izvoz zapisov, sprožimo še en postopek, 

dobimo obvestilo, da moramo z izvozom počakati, dokler prvi postopek ni 

zaključen. V sporočilu je navedeno tudi ime uporabnika, ki je sprožil izvoz, ime 

datoteke in čas začetka postopka. Okno zapremo s klikom na gumb V redu. 

Če se postopek za izvoz zapisov še ne izvaja (je pripravljen, a se bo sprožil 

kasneje), sprožimo pa še en izvoz, dobimo obvestilo, naj se odločimo, ali bomo 

prvi postopek preklicali in sprožili novega (gumb Da) ali pa izvedli prvi 

postopek (gumb Ne). V sporočilu je navedeno tudi ime uporabnika, ki je sprožil 

izvoz, ime datoteke in predvideni čas začetka postopka. 

 

Ko je postopek za izvoz zapisov zaključen, dobimo po e-pošti obvestilo, v 

katerem je navedena tudi lokacija datoteke s temi zapisi.  

Poiščemo datoteko, v kateri so shranjeni zapisi iz izvoza. Datoteka je stisnjena 

(zip) in je lahko tipa mrc ali xml. 

 

Izvoz zapisov v formata MARC 21 in Dublin Core preko segmenta 

COBISS3/Izpisi je namenjen izvozu do 2.000 zapisov, medtem ko so izvozi iz 

razreda Bibliografski zapis namenjeni večjemu številu zapisov.  

12.1.8 Verifikacija tipologije 

Dokumentom/delom lahko potrdimo in zaklenemo tipologijo ali pa odklenemo 

že potrjeno tipologijo. To lahko naredimo le v COBIB-u. 

Opozorilo: 

Ko je zaklenjeno podpolje s tipologijo, tudi ni več možno spremeniti vsebine 

polja 970. 

 
1 http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html 
2 http://www.loc.gov/standards/marcxml/ 
3 http://dublincore.org/ 
4 http://www.loc.gov/standards/mods/ 

  

Možnosti ...  
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Za verifikacijo tipologije potrebujemo pooblastilo CAT_LOCKTD. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo razred Bibliografski zapis in 

nato izberemo metodo Razred / Verifikacija tipologije. 

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB).  

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.  

3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi.  

Odpre se okno Verifikacija tipologije: tekoča št. nn. V zgornjem delu 

okna je v formatu COMARC/B prikazan prvi od izbranih zapisov, v 

spodnjem delu okna pa se izpiše tipologija (če obstaja v zapisu) ali pa je 

prostor prazen. 

4. Če želimo potrditi in zakleniti tipologijo, kliknemo gumb Zakleni, če pa 

želimo odkleniti že potrjeno tipologijo, kliknemo gumb Odkleni. 

V spodnjem delu okna se izpiše ustrezno sporočilo. 

5. Kliknemo gumb Naprej. 

Prikaže se naslednji izmed bibliografskih zapisov, ki smo jih izbrali iz 

seznama rezultatov iskanja. 

6. Ko smo končali z zaklepanjem oz. odklepanjem tipologij, kliknemo gumb 

Izhod. S tem gumbom lahko tudi sicer kadar koli prekinemo postopek. 

V oknu Sporočilo se izpiše število spremenjenih zapisov. 

12.1.9 Brisani zapisi 

Bibliografske zapise, ki so bili zbrisani v posamezni knjižnici, lahko 

katalogizatorji te knjižnice poiščejo in preverijo, kdo in kdaj je zbrisal zapis in 

ali je bil zapis brisani le iz lokalne baze podatkov ali tudi iz COBIB-a. 

 

1. V podoknu Segmenti in razredi označimo razred Bibliografski zapis in 

nato izberemo metodo Razred / Brisani zapisi. 

Odpre se okno Iskanje – Brisani zapisi.  

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.  

 

Nasvet: 

Pri "Datum brisanja" je programsko že vpisano obdobje zadnjega leta, ki ga 

lahko spremenimo. 

3. Če želimo rezultate iskanja uporabiti za nadaljnjo obdelavo ali jih natisniti, 

jih lahko skopiramo v Excelovo datoteko.  

 

Postopek  

  

Postopek  
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12.1.10 Števci 

V bibliografski bazi podatkov in normativnih bazah podatkov lahko za 

posamezna podpolja določimo števce. 

Za določitev in urejanje števca potrebujemo pooblastilo CAT_EDITTYPE. 

12.1.10.1 Dodajanje števcev 

Glede na zahteve nastavimo toliko števcev, kolikor jih potrebujemo za 

določanje posameznih številk. 

 

1. Označimo razred Števci v katalogizaciji. 

2. Izberemo metodo Razred / Nov objekt. 

Odpre se okno Števci v katalogizaciji. 

 

Slika 12.1-7: Okno Števci v katalogizaciji 

 

3. Pri "Ime" vpišemo kratko oznako števca. 

4. Pri "Vrsta zapisa" izberemo iz spustnega seznama vrsto zapisa (npr. 

bibliografski zapis). 

5. Pri "Podpolje" vnesemo podpolje, v katerem je možno sprožiti števec (npr. 

020b, 021b itd.). 

Postopek 
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6. Pri "Naslednja vrednost" vnesemo naslednjo številko, ki se bo s števca 

prenesla v podpolje. 

7. Pri "Najvišja vrednost" vnesemo najvišjo številko, ki jo lahko ima števec. 

8. Pri "Dolžina" določimo število mest, na katera se vpiše številka vključno z 

vodečimi ničlami. Če dolžine ne vpišemo, se številka v podpolje vpiše brez 

vodečih ničel. 

 

Opozorilo: 

Največje dovoljeno število mest je 10. 

 

9. Pri "Predpona" lahko vpišemo besedilo, ki se vpiše v podpolje pred 

številko. V vnosno polje je možno vpisati tudi oznake, ki omogočajo 

samodejni vpis tekočega datuma v posamezno podpolje: 

• <LLLL> – leto (npr. 2014) 

• <LL> – leto (npr. 14) 

• <MM> – mesec 

• <DD> – dan 
 

10. Za vnos opomb kliknemo gumb Opomba. 

11. Ko želimo omogočiti uporabo števca, označimo potrditveno polje 

"Aktivnost". 

12. Vnesemo pogoje za izbiro števca (gl. pogl. 12.1.9.1.1). 

13. Shranimo podatke, tako da kliknemo gumb V redu. 

 

Primer: 

Če pri "Predpona" vpišemo npr. M<LLLL><MM> in zapis zadostuje pogoju 

npr. 001c = m, se v bibliografski zapis v določeno podpolje za predpono M 

samodejno vpiše tekoče leto (npr. 2014) in tekoči mesec (npr. 05) skupaj s 

štirimestno številko s števca (npr. M2014050001). 

 

12.1.10.1.1 Vnos pogojev za številčenje 

Če želimo, da program ponudi določen števec, mora zapis izpolnjevati pogoje 

za številčenje. Program bo ponudil števec pri zapisu, ki bo imel vse zahtevane 

pogoje (določeno podpolje in njegovo vrednost). 

 

1. V oknu Števci v katalogizaciji kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se okno Pogoj za dodajanje podpolja in njegove vrednosti. 

Postopek 
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Slika 12.1–8: Vnos pogojev za številčenje 

 

2. Pri "Podpolje" izberemo iz šifranta podpolje. 

3. Pri "Vrednost" vpišemo vrednost iz šifranta za izbrano podpolje.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

5. Če želimo, lahko vnesemo naslednji pogoj, kot je opisano v korakih od 1 do 

4. 
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12.2 DELOVNO PODROČJE 

To je del okna brskalnika, kamor se nalagajo bibliografski in normativni zapisi, 

ki smo jih kreirali, uredili ali izbrali po iskanju. Delovno področje je prostor, 

kjer je omogočeno nadaljnje delo s temi zapisi. 

Pred identifikacijskimi podatki iz zapisa stoji ikona, ki označuje vrsto zapisa, in 

sicer "Bl" – Bibliografski zapis iz lokalne baze podatkov, "Bv" – Bibliografski 

zapis iz baze podatkov COBIB, "Cn" – Normativni zapis iz baze podatkov 

CONOR, "Cs" – Normativni zapis iz baze podatkov SGC, "Cr" – Zapis iz baze 

podatkov CORES, "Ab" – Arhivski bibliografski zapis in "An" – Arhivski 

normativni zapis. 

12.2.1 Nalaganje zapisov 

Po zagonu programske opreme COBISS3 je delovno področje prazno. Med 

delom pa se na delovno področje nalagajo zapisi, ki smo jih:  

• kreirali 

• uredili 

• izbrali med rezultati iskanja, če smo iskalnik odprli v brskalniku 

• izbrali med povezavami 

• izbrali med bližnjicami do zapisov 
 

Vsak dodani zapis se na delovno področje uvrsti na konec seznama že 

naloženih zapisov in se obarva. Če je zapis že na delovnem področju, se ne 

naloži še enkrat, ampak se le obarva. Če je zapis označen za brisanje (001a = 

"d") ali za razdružitev (001a = "r"), je prikazan v sivi barvi. Sivo so prikazani 

tudi tisti normativni zapisi iz baze podatkov SGC, ki so v pripravi.  

12.2.2 Izbira zapisov 

Na delovnem področju izberemo zapise za nadaljnje delo. Posamezni zapis 

izberemo tako, da kliknemo ikono ali identifikacijske podatke iz zapisa. Izbrani 

zapis se obarva. V podoknu Atributi razreda se izpišejo atributi izbranega 

zapisa in njihove vrednosti, v podoknu Povezave pa zapisi, ki so z izbranim 

zapisom povezani. 

 

Po izbiri zapisa na delovnem področju so na voljo naslednje metode: 

• metoda Objekt / Uredi za nalaganje zapisa v odložišče zapisov v 

vmesniku za katalogizacijo (namesto metode lahko na zapis dvakrat 

kliknemo) 

• metoda Objekt / Pokaži za pregledovanje izbranega zapisa oz. zapisa, 

ki je z njim povezan  
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• metoda Objekt / Dodaj med bližnjice za dodajanje zapisa med 

bližnjice (gl. pogl. 12.5.1) 

• metoda Objekt / Odstrani izbrani objekt za odstranitev zapisa z 

delovnega področja (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 

3.1.5.4) 

• metoda Objekt / Natisni za pošiljanje zapisa na privzeto destinacijo 

(tiskalnik) (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.5) 

• metoda Objekt / Pošlji za pošiljanje zapisa na privzeto destinacijo 

(tiskalnik ali e-naslov) (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 

4.5) 

• metoda Objekt / Dodaj v izpisno vrsto za dodajanje zapisa v izpisno 

vrsto (gl. priročnik Osnovna navodila COBISS3, pogl. 4.6.1.1) 

• metoda Objekt / Preveri zapis za preverjanje, ali zapis vsebuje 

(programsko preverljive) napake (gl. pogl. 6.4 in pogl. 7.1.7) 

• metoda Objekt / Primerjaj zapis za primerjanje zapisov (gl. pogl. 6.5) 

• metoda Objekt / Prikaži verzijo zapisa iz lokalne baze podatkov za 

dodajanje pripadajočega zapisa iz lokalne baze podatkov (gl. pogl. 

6.2.2.2) 

• metoda Objekt / Prikaži verzijo zapisa iz COBIB-a za dodajanje 

pripadajočega zapisa iz COBIB-a (gl. pogl. 6.2.2.1) 

• metoda Objekt / Pripravi zapise za izpis za tiskanje več zapisov hkrati 

(gl. pogl. 12.1.5) 

• metoda Objekt / Prikaži seznam knjižnic za prikaz seznama lokalnih 

baz podatkov in stanje zaloge po knjižnicah (gl. pogl. 6.7.5) 

• metoda Objekt / Preveri dvojnike za preverjanje, ali je izbrani zapis 

dvojnik že obstoječega zapisa ali zapisov v COBIB-u (gl. pogl. 6.7.6) 

• metoda Objekt / Dodaj digitalno vsebino v dCOBISS za dodajanje 

digitalne vsebine (npr. slike, zvoka, PDF-datoteke itd.) bibliografskemu 

zapisu (gl. priročnik COBISS3/Zaloga, pogl. 16) 

• metoda Objekt / Izpis iz arhiva za prikaz seznama arhivskih verzij 

zapisa (gl. pogl. 6.7.7)  

 

Po izbiri normativnega zapisa na delovnem področju lahko poleg metod nad 

črto, ki so skupne bibliografskim in normativnim zapisom, uporabimo še 

naslednje metode: 

• metodo Objekt / Prevzemi odgovornost za zapis za prevzem 

odgovornosti za podatke v normativnem zapisu (gl. pogl. 9.4.1) – 

metoda je na voljo le pri normativnih zapisih iz baze podatkov CONOR 

• metodo Objekt / Prekliči odgovornost za zapis za preklic 

odgovornosti za normativni zapis (gl. pogl. 9.4.2 in pogl. 10.4.1) 

• metodo Objekt / Poveži z bibliografskimi zapisi za paketno 

povezovanje normativnih zapisov z bibliografskimi (gl. pogl. 9.4.3 in 
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pogl. 10. 4.5)  

• metodo Objekt / Povezani bibliografski zapisi za iskanje in prikaz 

bibliografskih zapisov, ki so povezani z normativnim zapisom (gl. pogl. 

9.4.4 in pogl. 10.4.2)  

• metodo Objekt / Postopki redakcije za verifikacijo normativnih 

zapisov iz baze podatkov SGC – metoda je na voljo le pri normativnih 

zapisih iz baze podatkov SGC 

 

Nasvet: 

Metode iz menija Objekt lahko izberemo tudi iz priročnega menija.    
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12.3 ATRIBUTI RAZREDA 

To je del okna brskalnika, v katerem se po izbiri zapisa na delovnem področju 

izpišejo imena atributov izbranega zapisa in njihove vrednosti (če podatki 

obstajajo).  

Iz tega dela okna lahko s kombinacijo tipk <Ctrl> + <C> kopiramo v odložišče 

le označeno besedilo. 

 

Opozorilo: 

Podatkov v tem delu okna ni možno spreminjati.   
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12.4 POIZVEDBE 

To je del okna brskalnika, v katerem se prikazujejo vnaprej pripravljene in 

shranjene iskalne zahteve – poizvedbe. Po izbiri razreda se v tem delu okna 

izpišejo vse poizvedbe, ki smo jih shranili pri iskanju v iskalniku (gl. tudi pogl. 

4 in pogl. 4.3). 

 

Opozorilo: 

Poizvedbe se hranijo in izpisujejo v okviru posameznega uporabniškega imena. 

 

Postopek uporabe poizvedbe, preimenovanja in brisanja poizvedbe je opisan v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 3.1.8.1, pogl. 3.1.8.2. in pogl. 

3.1.8.3. 
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12.5 BLIŽNJICE 

To je del okna brskalnika, v katerem se prikaže seznam bližnjic do zapisov, ki 

jih lahko v brskalniku izberemo brez predhodnega iskanja. 

 

Opozorilo: 

Bližnjice se hranijo in izpisujejo za vsakega uporabnika posebej. 

12.5.1 Dodajanje zapisa med bližnjice 

Zapis lahko dodamo med bližnjice. 

 

1. Na delovnem področju označimo zapis. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj med bližnjice.  

Odpre se okno Bližnjica.  

3. Določimo ime bližnjice. 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Nova bližnjica do zapisa se uvrsti na konec seznama bližnjic. 

 

Posamezni zapis lahko z delovnega področja dodamo med bližnjice tudi tako, 

da ga z miško povlečemo v del brskalnika z bližnjicami. 

Če na delovnem področju izberemo več zapisov, jih lahko med bližnjice 

dodamo hkrati tako, da jih s kombinacijo tipke <Ctrl> in desnim gumbom 

miške primemo in povlečemo v del brskalnika z bližnjicami. 

 

12.5.2 Uporaba bližnjice 

Iz dela okna z bližnjicami lahko zapis prenesemo na delovno področje. 

 

1. V delu okna z bližnjicami se postavimo na izbrano bližnjico in jo kliknemo.  

2. Izberemo metodo Bližnjice / Dodaj objekt na delovno področje. 

 

Posamezni zapis lahko prenesemo na delovno področje tudi tako, da dvakrat 

kliknemo bližnjico ali pa ga z miško povlečemo na delovno področje.   

Če v delu brskalnika z bližnjicami izberemo več zapisov, jih lahko na delovno 

področje dodamo hkrati tako, da jih s kombinacijo tipke <Ctrl> in desnim 

gumbom miške primemo in povlečemo na delovno področje. 

 

  

Postopek 

Možnosti ... 

 

Možnosti ... 

Postopek 
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Postopek preimenovanja in brisanja bližnjice ter pregledovanja lastnosti zapisa 

med bližnjicami je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 

3.1.9.3, pogl. 3.1.9.4 in pogl. 3.1.9.5. 
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12.6 POVEZAVE 

To je del okna brskalnika, v katerem so prikazani objekti, povezani z izbranim 

zapisom. 

V razredu Bibliografski zapis so dodane povezave: 

• od zapisa za članek na zapis za vir 

• od zapisa za kontinuirani vir na zapise za sorodne kontinuirane vire 

• od zapisa za monografsko publikacijo oziroma zapisa za kontinuirani 

vir na zapise za sestavne dele 

 

Opozorilo: 

Če monografska publikacija ali kontinuirani vir vsebuje več kot 1000 

člankov oz. sestavnih delov, je možno v oknu Sestavni deli (nnn) izpisati 

največ 999 zapisov. 

 

• od objekta bibliografski zapis do objekta gradivo, ki se uporablja za 

povezavo z lokalnimi aplikacijami 

• od bibliografskega zapisa na pripadajoče normativne zapise 

• od bibliografskega zapisa iz baze podatkov COBIB na pripadajoče 

arhivske zapise 

• od bibliografskega zapisa na zapise za internetne povezave iz baze 

podatkov ELINKS 

 

V razredu Normativni zapis (CONOR) je dodana povezava: 

• od normativnega zapisa na pripadajoče arhivske zapise 

 

V razredu Normativni zapis (SGC) so dodane povezave: 

• od normativnega zapisa na pripadajoče arhivske zapise  

• od normativnega zapisa na normativne zapise za širše izraze 

• od normativnega zapisa na normativne zapise za sorodne izraze 

• od normativnega zapisa na normativne zapise za ožje izraze 
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13 ZAPISI V VEČ PISAVAH  

S programsko opremo COBISS3 lahko v bibliografske in normativne zapise 

vnašamo besedila v katerikoli pisavi v okviru nabora znakov UNICODE.  

 

Podpoglavji: 

• Katalogizacija v latinici 

• Katalogizacija v cirilici ali v kombinaciji cirilice in latinice 
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13.1 KATALOGIZACIJA V LATINICI 

V sistemih COBISS v državah, v katerih uporabljajo samo latinico, 

katalogizacija poteka v latinici. To pomeni, da so v zapisih podatki, ki se 

navajajo v jeziku katalogizacije (npr. opombe), zapisani v latinici, drugi 

podatki pa so lahko zapisani tudi v tujih pisavah (npr. ime avtorja v izvorni 

pisavi). Kateri podatki se navajajo v izvorni pisavi in kateri se transliterirajo, je 

v pristojnosti posameznih nacionalnih centrov.  

13.1.1 Vnos podatkov 

Za pravilen vnos podatkov potrebujemo standardno tipkovnico in ustrezno 

nastavitev tipkovnice za posamezni jezik v sistemu Windows. Na ta način 

lahko vnašamo vse črke posameznega jezika, druge znake, ki so na tipkovnici, 

ter znake, ki jih vnašamo kot kombinacijo znaka in osnovne črke (npr.  

<Alt Gr> + <¨> + <A> izpiše Ä). V knjižnicah, kjer je večji del gradiva v tujem 

jeziku, lahko nastavimo tipkovnico tako, da podpira tudi druge jezike. Ustrezno 

nastavljena tipkovnica omogoča vnos večine črk s tipkovnice, pomagamo pa si 

lahko tudi z oknom Nabor znakov COBISS (gl. pogl. 7.3.1.1), v katerem 

najdemo najpogosteje rabljene znake latinice.  

 

13.1.2 Iskanje podatkov 

Pri iskanju po besedilnih podatkih v latinici lahko uporabimo osnovni nabor 

črk ali črke z diakritičnimi znaki.  

Izjema je frazno iskanje po točkah dostopa v normativnih zapisih CONOR, kjer 

moramo v iskalni zahtevi obvezno uporabiti črke z diakritičnimi znaki vred.  

Za iskanje podatkov, ki so vpisani v tujih pisavah, moramo iskalne zahteve 

prav tako zapisati v tujih pisavah.  
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13.2 KATALOGIZACIJA V CIRILICI ALI V KOMBINACIJI 

CIRILICE IN LATINICE 

V sistemih COBISS v državah, v katerih uporabljajo cirilico, lahko 

katalogizacija poteka v cirilici, latinici ali v kombinaciji obeh pisav.  

Podatki iz bibliografskih virov v jezikih, ki uporabljajo cirilico in latinico, se 

prenašajo v bibliografske zapise v izvirni pisavi. Podatke v drugih jezikih lahko 

transliteriramo v latinico ali prepišemo v izvorni pisavi. Kateri podatki se 

navajajo v izvorni pisavi in kateri se transliterirajo, je v pristojnosti posameznih 

nacionalnih centrov. 

V sistemih COBISS, v katerih je jezik katalogizacije zapisan izključno v cirilici 

(npr. bolgarščina, makedonščina), se vnašajo opombe in drugi podatki v cirilici. 

V sistemih COBISS, v katerih jezik katalogizacije zapisujemo v dveh pisavah 

(npr. srbščina), opombe in sorodne podatke v jeziku katalogizacije zapisujemo 

v isti pisavi kot glavni del bibliografskega opisa. 

V bibliografske zapise se vnašajo osebne in predmetne značnice prosto ali pod 

normativno kontrolo. Pisava prosto vnesenih značnic kot tudi njihovih 

alternativnih oblik je določena z lokalnimi katalogizacijskimi pravili. 

Vnos značnic pod normativno kontrolo poteka preko normativnih zapisov s 

točkami dostopa v alternativnih pisavah, v cirilici in latinici. 

13.2.1 Vnos podatkov 

V sistemih COBISS, v katerih so osebne značnice zapisane v obeh pisavah, 

hkrati pa vnos osebnih imen pod normativno kontrolo še ni vzpostavljen, 

obstaja dogovor o obveznem vnosu osebne značnice tudi v alternativni pisavi v 

ustrezna polja, in sicer v polja: 

• 90X (2. ind. = 0, 3) v latinici 

• 90X (2. ind. = 1, 4) v cirilici 
 

Z uporabo metod Urejanje / Pretvori v latinico in Urejanje / Pretvori v 

srbsko/makedonsko cirilico lahko programsko pretvorimo vsebino podpolja 

oz. del vsebine iz cirilice v latinico in obratno (gl. pogl. 7.3.1, točka 4). 

 

Opozorilo: 

Ko izberemo vnos v določeni pisavi, moramo poskrbeti za dosledno uporabo 

vseh znakov te pisave.  

Latiničnih črk ne smemo nadomeščati s podobnimi črkami iz cirilice in 

obratno! 

 

Čeprav so kodirani podatki praviloma v latinici, se kode lahko vnašajo tudi v 

cirilici. Po vnosu v cirilici se koda avtomatsko pretvori v latinico.  

  



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

13.2-2 © IZUM, november 2021 

 

Kadar iščemo kode po šifrantu v ločenem oknu, moramo iskalno zahtevo 

zapisati v pisavi kode ali njene razrešitve. 

 

Opozorilo: 

Kode, ki vsebujejo črke x, y, w, q, zapisujemo samo v latinici.  

13.2.1.1 Vnos v polja pod normativno kontrolo 

V sistemu COBISS se v bibliografskem zapisu za vnos značnic v več pisavah 

uporabljajo ponovljena polja 70X, polja pa so pod normativno kontrolo (gl. 

pogl. 13.2.1.2). 

Splošna navodila za vnos v polja pod normativno kontrolo so opisana v pogl. 

7.3.4.1. V tem poglavju so opisane le posebnosti zaradi uporabe cirilice: 

• V podpolju 3 polja za osebno značnico bibliografskega zapisa, kot tudi 

v vnosnem polju v oknu Povezovanje z zapisi iz CONOR.XX lahko 

vpišemo iskalno zahtevo v cirilici ali latinici. Na natančnost iskanja 

vpliva: 

− ali normativni zapis vsebuje alternativne točke dostopa v cirilici in 

latinici, na kar moramo biti še posebej pozorni pri tujih imenih 

− ali uporabljamo besedno ali frazno iskanje 

Besedno iskanje omogoča vnos iskalne zahteve z osnovnimi znaki 

(npr. Viola Konig ali Мур Пеит* in ne Viola König ali Мур 

Пейт*), medtem ko frazno iskanje zahteva natančen vnos iskalne 

zahteve z diakritičnimi znaki (npr. "König, Viola" in ne "Konig, 

Viola"). 
 

Nasvet: 

Če po vnosu iskalne zahteve nismo dobili želenega rezultata, lahko iskanje 

ponovimo, tako da vpišemo alternativno obliko v drugi pisavi oz. drugo 

znano obliko imena. 

 

• Seznam osebnih imen iz baze podatkov CONOR.XX se izpiše na 

naslednji način: 

− V seznamu so najprej po azbuki (abecedi v cirilici) razvrščene točke 

dostopa, zapisane v cirilici, ki jim sledijo po abecedi razvrščene 

točke dostopa, zapisane v latinici. 

− Normativni točki dostopa v alternativnih pisavah sta izpisani 

skupaj, oblika v cirilici v črni barvi, oblika v latinici pa v modri 

barvi.  

− Variantne točke dostopa skupaj z dopolnilno informacijo o 

pripadajoči normativni točki dostopa so izpisane v zeleni barvi. 

− Alternativne točke dostopa v drugem jeziku so izpisane skupaj z 

dopolnilno informacijo o normativni točki dostopa v zapisu, 

narejenem v alternativnih pisavah. 
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Slika 13.2-1: Primer okna za povezovanje z zapisi iz CONOR.BG 

 

• Posebej moramo biti pozorni na normativne točke dostopa, ki so samo 

v eni pisavi. Pisava izbrane točke dostopa mora ustrezati jeziku in 

pisavi dela, ki ga katalogiziramo. Vnos neustrezne značnice v 

bibliografski zapis nam bo preprečila programska kontrola. V tem 

primeru ponovimo iskanje in dopolnimo normativni zapis v skladu z 

navodili v pogl. 7.3.4.1.1, točka 4.  

• Po kliku na gumb Poveži se v bibliografski zapis prenesejo naslednji 

podatki: 

− Osebna značnica vzporedno v dveh pisavah, če normativi zapis 

vsebuje alternativne točke dostopa. Če je v normativnem zapisu 

normativna točka dostopa samo v eni pisavi, se v bibliografski zapis 

prenese osebna značnica v eni pisavi. 

− Na prvo mesto se iz para prenese osebna značnica v pisavi, ki 

ustreza pisavi glavnega stvarnega naslova v bibliografskem zapisu. 

Za sisteme COBISS.SR, COBISS.CG in COBISS.RS velja v 

primeru del v srbščini, da je na prvem mestu osebna značnica v 

cirilici. 

− Vse druge točke dostopa iz normativnega zapisa. V sistemu 

COBISS.BG se točka dostopa iz polja 700 v normativnem zapisu v 

bibliografski zapis prenese v polje 904.  
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Slika 13.2-2: Primer delovnega bibliografskega zapisa v sistemu 

COBISS.BG s povezano osebno značnico v alternativnih pisavah 

13.2.1.2 Vnos v normativni zapis v alternativnih pisavah 

Tudi v strukturi normativnih zapisov lahko obstajajo vzporedna polja za 

alternativne točke dostopa v dveh pisavah. 

Podrobna navodila za delo z normativnimi zapisi so opisana v pogl. 9. 

Navodila v tem poglavju dopolnjujejo osnovna navodila in so namenjena 

izključno vodenju podatkov v alternativnih pisavah. 

Naslednji postopki se nanašajo na obravnavo alternativnih točk dostopa v 

procesu kreiranja, urejanja in prevzemanja normativnih zapisov. 

Nov zapis kreiramo v oknu Normativni zapis (CONOR). 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

V urejevalnik se naložijo polja in podpolja izbrane maske za osebna imena 

(PN), pri čemer je polje 200 ponovljeno. 

2. Praviloma izpolnimo obe polji 200. 

V prvo polje 200 vpišemo normativno točko dostopa v cirilici, v podpolje 7 

pa obvezno vnesemo ustrezno kodo za cirilico. V drugo polje 200 vpišemo 

normativno točko dostopa v latinici, v podpolje 7 pa obvezno vnesemo 

kodo za latinico. Normativni zapisi v alternativnih pisavah podpirajo 

vodenje splošnih katalogov v cirilici in latinici. Zato v prvo polje 200 za 

avtorje, ki ustvarjajo v ciriličnih jezikih, vnašamo obliko imena v izvirnem 

jeziku, za avtorje, ki ustvarjajo v latiničnih jezikih, pa fonetično obliko, 

oblikovano po pravilih fonetizacije v nacionalnem sistemu. V drugo polje 

200 vnašamo transliterirano obliko imena v latinici za avtorje, ki ustvarjajo 

Postopek  
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v ciriličnih jezikih, in obliko imena v izvirnem jeziku za avtorje, ki 

ustvarjajo v latiničnih jezikih. 

 

Nasvet: 

Normativno točko dostopa oblikujemo v obeh pisavah tudi takrat, ko v 

vzajemni bazi podatkov ni bibliografskih zapisov za dela v alternativni 

pisavi. 

 

3. Če nimamo podatkov za oblikovanje normativnih točk dostopa v obeh 

pisavah, izpolnimo samo eno polje 200 (ali v cirilici ali latinici), v podpolje 

7 pa obvezno vnesemo ustrezno kodo za pisavo.  

4. Variantne točke dostopa vnašamo v polja 400. 

Glede na jezik in pisavo bibliografskega vira vnašamo variantne točke 

dostopa v cirilici ali latinici. Priporočljivo je, da se variantne oblike imen, 

ki so uporabnikom kataloga splošno znane, vnašajo vzporedno v obeh 

pisavah. Vnos kode za pisavo ni obvezen.  

5. Sorodne točke dostopa vnašamo v polja 500, vzporedno v obeh pisavah. 

Ker se sorodne točke dostopa pojavljajo v drugem zapisu kot normativne 

točke dostopa, je priporočljiv vnos alternativnih oblik.  

 

 

Če zapis ne vsebuje normativne točke dostopa v alternativni pisavi, ga 

dopolnimo. 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Uredi zapis. 

V urejevalnik se naložijo izpolnjena polja normativnega zapisa s samo 

enim poljem 200. 

2. Dodamo še eno polje 200. 

Če imamo pooblastilo CAT_NEWPN, dodamo polje 200 z metodo 

Urejanje / Dodaj polje, v polje pa vnesemo alternativno točko dostopa v 

drugi pisavi. Iz postopka so izvzeti zapisi, za katere je prevzela 

odgovornost druga knjižnica.  

Če nimamo pooblastila CAT_NEWPN, lahko polje 200 dodamo samo v 

zapise, ki so bili kreirani v naši knjižnici pod pogojem, da zapisa še ni 

urejal katalogizator s pooblastilom CAT_NEWPN. V nasprotnem primeru 

se za dopolnitev zapisa obrnemo na katalogizatorja z omenjenim 

pooblastilom oziroma na redaktorja baze CONOR. 

 

Normativne zapise lahko prevzamemo iz normativne baze podatkov Kongresne 

knjižnice LC/NAF. 

 

1. Izberemo metodo Iskanje / LC/NAF ter poiščemo in izberemo želeni 

zapis. 

Zapis se doda na odložišče zapisov. 

  

Postopek  

Postopek  
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2. Izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis. 

V urejevalnik se naloži zapis iz baze podatkov LC/NAF, ki je po pretvorbi 

prilagojen za uporabo v bazi podatkov CONOR. Za prevzemanje zapisa 

potrebujemo pooblastilo CAT_NEWPN. 

3. Dodamo še eno polje 200. 

Če poznamo alternativno obliko imena v cirilici, dodamo z metodo 

Urejanje / Dodaj polje polje 200, v katerega vnesemo normativno točko 

dostopa v cirilici. Polje z normativno točko dostopa v cirilici lahko z 

metodo Urejanje / Pomakni navzgor premaknemo pred alternativno točko 

dostopa v latinici. 

4. Istočasno popravimo in dopolnimo še vse druge podatke v zapisu. 

 

Poleg osnovnega normativnega zapisa z alternativnimi točkami dostopa v 

cirilici in latinici obstajajo v sistemu COBISS.BG še dodatni normativni zapisi 

za točke dostopa v bolgarščini in ruščini. 

 

1. Izberemo metodo Zapis / Kreiraj zapis. 

V urejevalnik se naložijo polja in podpolja izbrane maske za osebna imena 

(PN). 

2. Izpolnimo polje 200. 

V polje 200 vpišemo normativno točko dostopa v bolgarščini ali ruščini, 

nato pa obvezno vnesemo ustrezno kodo za cirilico v podpolje 7 in kodo za 

jezik v podpolje 9. 

3. Izpolnimo polja 700. 

V ponovljena polja 700 vnesemo normativne točke dostopa za isto ime iz 

osnovnega normativnega zapisa z alternativnimi točkami dostopa v cirilici 

in latinici. V polja 700 obvezno vnesemo podpolje 3, ki vsebuje številko 

normativnega zapisa za ime v polju 700, in podpolje 7 z ustrezno kodo za 

pisavo osnovnega dela točke dostopa.  

4. Za izpolnjevanje drugih delov normativnega zapisa upoštevamo osnovna 

navodila za normativni zapis v alternativnih pisavah. 

13.2.2 Iskanje podatkov 

Baze podatkov v sistemih COBISS imajo ne glede na to, v kateri pisavi so 

vpisani podatki, ista iskalna polja oz. iste iskalne indekse.  

Če želimo najti podatke, ki so vpisani v tujih pisavah, moramo iskalne zahteve 

prav tako zapisati v tujih pisavah. Izjema so sistemi COBISS v državah, ki 

uporabljajo cirilico in latinico (COBISS.SR, COBISS.BH, COBISS.RS, 

COBISS.CG, COBISS.MK), kjer lahko iskalno zahtevo zapišemo v latinici ali 

cirilici, med rezultate iskanja pa se bodo uvrstili zapisi v obeh pisavah. V tujih 

bazah podatkov, ki niso nameščene na strežniku IZUM (Online katalog 

Kongresne knjižnice, WorldCat), ta možnost ne obstaja. 

Postopek  
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13.2.2.1 Bibliografski zapisi 

V iskalnikih lokalnih baz in vzajemne bibliografske baze v nacionalnih 

sistemih COBISS.SR, COBISS.BH, COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.MK, 

v mreži COBISS.net ali v bazi ISSN lahko iskalno zahtevo zapišemo v latinici 

ali cirilici, z diakritičnimi znaki ali zgolj z osnovnimi znaki. 

Kadar želimo iskanje v lokalni ali vzajemni bazi podatkov omejiti samo na 

zapise za vire v latinici ali samo na zapise za vire v cirilici, pri "Omejevanje" 

izberemo vrednost LAT ali CIR (gl. pogl. 4.1.4). V ukaznem iskanju je možno 

iskanje le po besedilu, vpisanem latinici, ali le po besedilu, vpisanem v cirilici. 

Izvedemo ga tako, da med iskalno predpono in iskalni pojem v želeni pisavi 

uporabimo dva enačaja namesto enega ali da med iskalni pojem in pripono 

postavimo dve poševnici namesto ene. 

 

Nasvet: 

Pri vnosu pravih znakov v iskalno zahtevo si lahko pomagamo z oknom Nabor 

znakov COBISS, ki ga v iskalniku odpremo s kombinacijo tipk <Ctrl> + <S>. 

 

Če v iskalnik baze podatkov WorldCat ali v iskalnik Online kataloga 

Kongresne knjižnice vnesemo iskalno zahtevo v cirilici, so rezultati iskanja 

omejeni le na zapise, ki vsebujejo vzporedne podatke v cirilici. 

Postopek iskanja bibliografskih zapisov je opisan v pogl. 4. 

13.2.2.2 Normativni zapisi 

Pri fraznem iskanju v bazi podatkov CONOR.XX je treba iskalno zahtevo 

zapisati v pisavi, v kateri je točka dostopa vpisana v normativni zapis.  

Prav tako je treba, če iščemo po točkah dostopa za osebna imena, v iskalni 

zahtevi uporabiti diakritične znake.  

Postopek iskanja normativnih zapisov je opisan v pogl. 9.2. 

 

13.2.3 Prevzemanje in urejanje bibliografskih 

zapisov v sistemih COBISS.SR in 

COBISS.CG 

 

Opozorilo: 

Poglavje je namenjeno sistemoma COBISS.SR, COBISS.CG in deloma tudi 

sistemu COBISS.RS, dokler še ni izveden prehod na katalogizacijo z 

normativno kontrolo! 

 

Vzajemna katalogizacija v nacionalnih sistemih COBISS.SR in COBISS.CG je 

zahtevnejša zaradi uporabe različnih pisav v bibliografskih zapisih za osebne in 
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predmetne značnice. Do sedaj so univerzitetne in specialne knjižnice 

vzdrževale različne latinične kataloge, nacionalna, splošne in šolske knjižnice 

pa so vzdrževale cirilične kataloge (z izjemo osnovnega latiničnega kataloga 

tujih knjig v latiničnih jezikih) in ta praksa se je ohranila tudi v elektronskih 

katalogih (OPAC). Prevzemanje takšnih bibliografskih zapisov iz vzajemne v 

lokalno bazo podatkov je zahtevalo ročno prilagajanje podatkov v zapisih, zato 

so že v programski opremi COBISS2 obstajala pravila za prikazovanje 

bibliografskih zapisov v dveh pisavah kot tudi programska podpora za 

zamenjavo alternativnih osebnih značnic.  

V COBISS3/Katalogizaciji se pisava bibliografskih podatkov prikazuje glede 

na: 

• vnos podatkov v izvirni pisavi (cirilica in latinica) 

• normativno kontrolo preko normativnih zapisov z alternativnimi 

točkami dostopa (za osebna imena) 

Glede na to, da je prehod na normativno kontrolo podatkov v alternativnih 

pisavah časovno zahteven proces, je v COBISS3/Katalogizaciji pri zamenjavi 

pisave značnic v lokalnih bibliografskih bazah podatkov katalogizatorjem 

omogočeno naslednje: 

• programsko usklajevanje alternativnih osebnih značnic in pisav osebnih 

značnic 

• delno programsko usklajevanje pisav predmetnih in korporativnih 

značnic (polja 6XX, 7XX in 9XX) 

• metodi Urejanje / Pretvori v latinico in Urejanje / Pretvori v 

srbsko/makedonsko cirilico 

• metode kopiranja polja, podpolja in besedila kot tudi metoda posebnega 

lepljenja za prenos večjega števila podatkov iz enega bibliografskega 

zapisa v drugega ali znotraj istega bibliografskega zapisa  

 

Pogoji za programsko pretvorbo pisav, s katerimi so zapisane značnice v 

lokalni bibliografski bazi podatkov, so: 

• jezik katalogizacije je srbščina (100h = "srp") 

• pisava jezika katalogizacije v lokalni bazi podatkov se mora razlikovati 

od pisave jezika katalogizacije v bibliografskem zapisu v vzajemni bazi 

podatkov (0017 ≠ 0017) 

 

Pogoj za programsko usklajevanje parov alternativnih osebnih značnic pa je: 

• prisotnost variantne oblike osebnega imena v bibliografskem zapisu, ki 

je pravilno označen kot alternativna značnica v latinici (polja 90X, 

2. ind. = 0, 3) oziroma v cirilici (polja 90X, 2. ind. = 1, 4) 

 

Pod temi navedenimi pogoji se z izbiro metode Zapis / Prevzemi zapis 

programsko uskladijo pisave vseh značnic, ko se v urejevalnik prenesejo 

bibliografski podatki iz vzajemne baze podatkov, medtem ko se z izbiro 

metode Zapis / Uredi zapis programsko uskladi le pisava osebnih in 
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korporativnih značnic, ko se v urejevalnik prenesejo predmetne značnice iz 

verzije zapisa v lokalni bazi podatkov. 

 

Opozorilo: 

Pri prevzemanju zapisa iz baze podatkov WorldCat moramo obvezno ročno 

vpisati kodo za pisavo jezika katalogizacije (podpolje 0017). Če smo prevzeli 

zapis v cirilici, moramo iz latinice v cirilico pretvoriti tudi pisavo programsko 

prevedenih opomb in drugih podatkov v jeziku katalogizacije. 

Obe zahtevi sta posledica katalogizacijske prakse, ki obstaja samo v sistemih, 

kjer je jezik katalogizacije v dveh pisavah. 

13.2.3.1 Lokalne baze podatkov nacionalnih in splošnih 

knjižnic 

Če so izpolnjeni splošni pogoji, opisani v pogl. 13.2.3, poteka programsko 

usklajevanje pisav za značnico drugače v primeru bibliografskega zapisa, ki je 

bil kreiran v COBISS2/Katalogizaciji, a še ni bil redigiran v 

COBISS3/Katalogizaciji (oznaka KAT2), in zapisa, ki je bil kreiran in/ali 

redigiran v COBISS3/Katalogizaciji. 

Za zapis, ki je bil kreiran v COBISS2/Katalogizaciji, velja naslednje: 

• Ko je glavni stvarni naslov v cirilici (100l = "c*"), velja programska 

pretvorba besedila iz latinice v cirilico za vse značnice (polja 503, 

6XX, 7XX in 9XX). Katalogizator mora preveriti in po potrebi ročno 

popraviti ali zamenjati: 

− alternativne oblike korporativnih in predmetnih značnic (povezana 

polja 60X in 96X ter 71X in 91X) 

− predmetne značnice, ki vsebujejo tuje besede (polja 6XX) 

− prosto oblikovane predmetne oznake s kodo za angleški jezik (polje 

610) 

− variantne oblike osebnih značnic, ki morajo biti v pisavi, ki se 

razlikuje od pisave normativne oblike (polja 90X, 2. ind. = 9) 
 

• Ko je glavni stvarni naslov v latinici (100l = "ba"), velja programska 

pretvorba besedila iz latinice v cirilico za osebne in korporativne 

značnice (polja 503, 7XX in 9XX), vendar se ne nanaša na predmetne 

značnice (polja 6XX). Katalogizator mora preveriti in po potrebi ročno 

popraviti ali zamenjati: 

− predmetne značnice (polja 60X, 96X in 610) 

− alternativne oblike korporativnih značnic (povezana polja 71X in 

91X) 

− variantne oblike osebnih značnic, ki morajo biti v pisavi, ki se 

razlikuje od pisave normativne oblike (polja 90X, 2. ind. = 9) 
 

Opozorilo: 

Če je na začetku polja za predmetno značnico vnesena kontrolna oznaka za 

pisavo, bo s tem določena pisava predmetnih značnic tudi po prevzemanju v 

lokalno bazo podatkov knjižnice!  
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Ne glede na pisavo glavnega stvarnega naslova (100l = "c*" ali 100l = "ba") 

velja za zapis, ki je bil kreiran v segmentu COBISS3/Katalogizacija, naslednje: 

• Programska pretvorba se nanaša na osebne in korporativne značnice 

(polja 503, 6XX, 7XX in 9XX), vendar se ne nanaša na predmetne 

značnice. Katalogizator mora preveriti in po potrebi ročno popraviti ali 

zamenjati: 

− predmetne značnice (polja 60X, 96X in 610) 

− alternativne oblike korporativnih značnic (povezana polja 71X in 

91X) 
 

Opozorilo: 

Pri urejanju zapisa se v urejevalnik prenesejo lokalna polja za vsebinski opis, 

druga polja pa iz zapisa v vzajemni bazi podatkov. Katalogizator mora pri 

urejanju zapisa preveriti osebne in korporativne značnice ter njihove variantne 

oblike. 

13.2.3.2 Lokalne baze podatkov univerzitetnih in 

specialnih knjižnic 

Če so izpolnjeni splošni pogoji, opisani v pogl. 13.2.3, velja za zapis, ki je bil 

kreiran v COBISS2/Katalogizaciji in še ni bil redigiran v 

COBISS3/Katalogizaciji (oznaka KAT2), naslednje: 

• Ne glede na jezik in pisavo glavnega stvarnega naslova (100l = "c*" ali 

100l = "ba"), se programska pretvorba besedila iz cirilice v latinico 

nanaša na vsa polja 503, 6XX, 7XX in 9XX. Katalogizator mora 

preveriti in po potrebi ročno popraviti ali zamenjati: 

− alternativne oblike korporativnih in predmetnih značnic  

− polja 90X, 2. ind. = 9, če mora biti variantna oblika imena v pisavi, 

ki je drugačna od pisave v poljih 70X 
 

Opozorilo: 

Za opozorilo glede kontrolne oznake za pisavo v zapisih, ki so označeni s 

KAT2, kot tudi za opozorilo glede urejanja zapisa gl. pogl. 13.2.3.1. 

 

Za zapis, ki je bil kreiran v COBISS3/Katalogizaciji, velja naslednje: 

• Ne glede na jezik in pisavo glavnega stvarnega naslova (100l = "c*" ali 

100l = "ba"), se programska pretvorba besedila iz cirilice v latinico 

nanaša na vsa polja 503, 7XX in 9XX. Katalogizator mora preveriti in 

po potrebi ročno popraviti ali zamenjati: 

− pisavo v poljih 60X, 96X in 610 ter alternativne predmetne značnice  

− alternativne korporativne značnice 
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14 UPORABNIŠKE NASTAVITVE 

Nastavitve, ki se prevzamejo ob namestitvi programske opreme, lahko 

spremenimo (npr. spremenimo videz uporabniškega vmesnika, velikost oken, 

pisavo ali velikost črk). Nastavitve, ki pogojujejo optimalno uporabo 

programskega segmenta COBISS3/Katalogizacija, so opisane kot priporočene 

nastavitve. Kot lastne nastavitve pa so opisane nastavitve, ki jih lahko 

katalogizator prilagodi svojim potrebam. Nastavitve so opisane z vidika 

programskega segmenta COBISS3/Katalogizacija in ne vsebujejo podrobnosti, 

ki so opisane v priročniku Osnovna navodila COBISS3. 

 

Podpoglavji: 

• Priporočene nastavitve 

• Lastne nastavitve 
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14.1 PRIPOROČENE NASTAVITVE 

V segmentu COBISS3/Katalogizacija lahko uporabnik:  

• spremeni velikost oken 

• izbere pisavo 

14.1.1 Sprememba velikosti oken 

Velikost okna vmesnika za katalogizacijo spreminjamo s premikanjem robov. 

Izbrana nastavitev ostane do spremembe. 

Velikost okna iskalnika nastavimo tako, da vidimo:  

• vsa iskalna polja 

• vse gumbe za izvršitev iskanja 

• čimveč podatkov v izbranemu prikazu rezultatov iskanja 
 

Velikost oken pregledovalnika določimo tako, da nam omogoči: 

• pri formatu MARC prikaz čim večjega dela zapisa  

• pri Osnovnem prikazu ustrezni odnos med velikostjo dela okna za 

prikazovanje bibliografskega zapisa in dela za prikaz povezanih 

bibliografskih zapisov in drugih relevantnih informacij  

 

Način spreminjanja velikosti oken je opisan v priročniku Osnovna navodila 

COBISS3 (gl. dodatek A.2). Nastavitev ostane privzeta do naslednje 

spremembe.  

14.1.2 Izbira pisave 

Najboljši prikaz znakov COBISS, znaka za razvrščanje (oz. NSB/NSE) in 

znaka za vklop ukaza LaTeX omogoča pisava Arial Unicode MS.  

Če je na osebnem računalniku pisava Arial Unicode MS nameščena, jo 

nastavimo kot privzeto pisavo po postopku, ki je opisan v priročniku Osnovna 

navodila COBISS3 (gl. pogl. 5.1).  

 

Opozorilo: 

Če na osebnem računalniku nimate pisave Arial Unicode MS, priporočamo, da 

jo namestite. 
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14.2 LASTNE NASTAVITVE 

Med lastne nastavitve sodijo: 

• velikost črk 

• videz vmesnika za katalogizacijo 

• prikaz zapisa v urejevalniku 

• prikaz zapisa v odložišču zapisov 

• prikaz zapisov v rezultatih iskanja 

• definiranje prikazov rezultatov iskanja 

14.2.1 Velikost črk 

Katalogizator lahko izbere velikost črk v uporabniškem vmesniku glede na 

lastne potrebe. Postopek je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3 

(gl. pogl. 5.1). Nova nastavitev velikosti črk je vidna takoj, vendar je za 

popolno prilagoditev programske opreme COBISS3 potrebna ponovna prijava. 

Nastavitev ostane privzeta do naslednje spremembe. 

14.2.2 Videz vmesnika za katalogizacijo 

Vmesnik za katalogizacijo lahko spremenimo tako, da zamenjamo strani 

odložišča zapisov in urejevalnika. Za spremembo izberemo metodo  

Nastavitve / Zamenjaj vsebino podoken. 

Vmesnik za katalogizacijo je mogoče razdeliti na tri dele, tako da vnos v zapis 

poteka v ločenem vnosnem polju, ki je pod urejevalnikom in odložiščem 

zapisov. Za dodajanje ločenega vnosnega polja izberemo metodo 

Nastavitve / Urejaj v ločenem vnosnem polju.  

Velikost dela okna z ločenim vnosnim poljem spreminjamo s premičnim 

robom. Nastavitev ostane privzeta do naslednje spremembe.  

14.2.3 Prikaz zapisa v urejevalniku 

Če želimo, da se v urejevalniku zapisa izpišejo le oznake polj, podpolj, 

indikatorjev in kod (brez njihovih imen), morajo biti v meniju Nastavitve 

prazna naslednja potrditvena polja: 

• "Izpiši imena polj in podpolj" 

• "Izpiši pomen indikatorjev" 

• "Izpiši pomen kod" 
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Če želimo, da ostanejo ob urejanju zapisa izbrana polja odprta, moramo v 

meniju Nastavitve izprazniti potrditveno polje pri "Razširi le izbrano polje".  

Če želimo, da se zapis ob nalaganju v urejevalnik vedno odpre z razširjenimi 

polji, moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje pri "Odpri zapis 

v razširjeni obliki". 

Če želimo, da so podpolja, ki smo jih spremenili, označena z rumeno barvo, 

moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje pri "Pokaži 

spremembe". 

Če želimo, da program ne preverja pravilnosti vnesenega besedila, moramo v 

meniju Nastavitve izprazniti potrditveno polje pri "Črkovalnik". 

Nastavitve ostanejo privzete do naslednje spremembe.  

14.2.4 Prikaz zapisa v odložišču 

Če želimo, da se v zapisu, ki je v odložišču zapisov, prikažejo tudi polja 996, 

997 in 998, moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje "Pokaži 

zalogo".  

 

Opozorilo: 

Polj 996, 997 in 998 v segmentu COBISS3/Katalogizacija ni mogoče urejati! 

 

Če želimo, da se v delovnem zapisu, ki ga urejamo v urejevalniku, vsebina 

izbranega polja oz. podpolja prikaže v modri barvi, moramo v meniju 

Nastavitve označiti potrditveno polje "Prikaži izbrano polje/podpolje". 

 

Opozorilo: 

Spremembe, ki nastanejo pri urejanju zapisa, se v delovnem zapisu v odložišču 

rumeno obarvajo.  

14.2.5 Prikaz zapisov v rezultatih iskanja 

Če želimo, da se besedilo v stolpcih rezultatov iskanja prikaže v celoti, 

označimo potrditveno polje "Prelom vrstice". Če želimo, da se besedilo izpiše v 

eni vrstici, pustimo potrditveno polje prazno. 

14.2.6 Definiranje prikazov rezultatov iskanja 

Po potrebi lahko sami definiramo različne prikaze, v katerih izpišemo rezultate 

iskanja v iskalniku (gl. pogl. 4.6). Postopki urejanja, dodajanja in brisanja 

prikazov rezultatov iskanja so opisani v pogl. 12.1.2. Dodani prikazi rezultatov 

iskanja so vezani na uporabniško ime. Če isti prikaz rezultatov iskanja 
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potrebuje več knjižničarjev, ga mora vsak knjižničar sam definirati in dodati 

med prikaze rezultatov iskanja. 

Rezultate iskanja lahko za nadaljnjo rabo kopiramo in prenesemo v delovno 

okolje programa Excel (gl. korak 10 v pogl. 4). 
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15 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI 

PROGRAMSKE OPREME COBISS  

V poglavju je opisano, kako je segment COBISS3/Katalogizacija povezan z 

drugimi segmenti programske opreme COBISS3. 

Podpoglavja: 

• COBISS3/Zaloga 

• COBISS3/Izpisi 
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15.1 COBISS3/ZALOGA 

Polja 996, 997 in 998 dodajamo ali urejamo izključno v segmentu 

COBISS3/Zaloga.  

V segmentu COBISS3/Zaloga je delo z bibliografskimi zapisi možno v 

omejenem obsegu: 

• prevzemanje zapisov iz COBIB-a v lokalno bazo podatkov  

• urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov v lokalni bazi 

podatkov (podpolja 100e, 330az, 539a, 610az, 675bs, 992by, 9930 do 

9939)  
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15.2 COBISS3/IZPISI 

Zaenkrat so v segmentu COBISS3/Izpisi pripravljeni naslednji izpisi, ki se 

uporabljajo v segmentu COBISS3/Katalogizacija: 

• COMARC – bibliografski zapisi  

• COMARC – normativni zapisi  

• COMARC – bibliografski zapisi z normativnimi 

 

V tem segmentu se pripravlja tudi izvoz podatkov v formatih MARC 21 in 

Dublin Core.  

S pripravami izpisov bomo nadaljevali in seznam dopolnjevali. 
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A ISKALNI INDEKSI 

V dodatku je podan tabelarični prikaz iskalnih indeksov v bibliografskih bazah 

podatkov in normativnih bazah podatkov. Iskalni indeksi so razdeljeni v 

osnovni indeks in dodatne indekse. Iskanje lahko omejimo, pri čemer 

uporabimo določene pripone (npr. za vrsto bibliografskega vira, pisavo itd.). 

Zapisi so indeksirani na dva načina. Iskalno zahtevo lahko zapišemo z vsemi 

diakritičnimi znaki, ki so vpisani v zapisu, ali samo z osnovnimi znaki. 
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A.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV 

A.1.1 Osnovni indeks 

V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se 

praviloma indeksirajo razrešitve iz šifrantov (in ne kode).  

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone 

ali pa s predpono KW=. Za podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino 

indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ uporabljajo, so 

ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena 

podpolja. 

A.1.1.1 Bibliografski podatki 

 

Tabela A.1-1: Osnovni indeks v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/AB Povzetek ali izvleček besedno 330af 

/AU Avtor – oseba besedno 200f, 700abcdf–702abcdf, 

900abcdf–902abcdf, 903abcdf, 

904abcdf 

/CB Avtor – korporacija besedno 710abgh–712abgh, 910abgh–

912abgh, 916abgh 

/CL Zbirka besedno 225adefhiv 

/CP Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

besedno 710ce–712ce, 910ce–912ce, 

916ce 

/GM Splošna oznaka gradiva besedno 200b, 539b 

/NM Izdelovalec besedno 210gh 

/NT Opombe besedno 300a, 301a, 311a, 317a, 321ax, 

323a–325a, 328adefg, 338abcdefg  

/PM Kraj izdelave besedno 210ef 

/PP Kraj izida besedno 210ab, 620abcd 

/PU Založnik besedno 210c 

/PY Leto izida besedno 100cd, 210dh 

/TI1 Naslov besedno 200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 

510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 

515a, 516ae-518ae, 520aehi, 

530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 

996h, 997h 

/TO Naslov originala besedno 500ahi 

 

 
1 Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN ", se vsebina podpolja ne indeksira s /TI in TI=, 

temveč se ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira z BN=. 
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A.1.1.2 Podatki o vsebini (predmetne oznake, 

klasifikacija) 

Zapisi s predmetnimi oznakami SGC so najdljivi, tudi če pri iskanju uporabimo 

neizbrane izraze iz polj 4XX in 7XX v normativnih zapisih SGC, ki jih sicer ni 

v bibliografskih zapisih. 

 

Tabela A.1-2: Osnovni indeks v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/PN Predmetna oznaka – osebno ime  besedno 600abcdf, 960abcdf 

/CS Predmetna oznaka – ime korporacije besedno 601abc, 961abc 

/FN Predmetna oznaka – rodbinsko ime besedno 602af, 962af 

/TS Predmetna oznaka – naslov  besedno 605ahiklnq, 965ahiklnq 

/TN Tematska predmetna oznaka besedno 606a, 966a 

/GN Zemljepisna predmetna oznaka besedno 607a, 967a 

/CH Časovna predmetna oznaka besedno 608a, 968a 

/FS Oblikovna predmetna oznaka besedno 609a, 969a 

/DX Tematsko določilo besedno 600x–609x, 960x–969x 

/DY Zemljepisno določilo besedno 600y–609y, 960y–969y 

/DW Oblikovno določilo besedno 600w–609w, 960w–969w 

/DZ Časovno določilo besedno 600z–609z, 960z–969z 

/DU Prosto oblikovane predmetne oznake besedno 610a 

/SU Predmetne oznake besedno 600–610, 960–969 (vsa podpolja) 

/GE Gesla – NUK besedno 627a 

/GC2 Predmetne oznake SGC besedno 60X (vsa podpolja) 

 

A.1.2 Dodatni indeksi 

Dodatne indekse baze podatkov sestavljajo iskalni pojmi iz tistih polj zapisa, ki 

nudijo dodatne informacije o dokumentu. Pri iskanju po dodatnih indeksih 

moramo navesti dvočrkovno predpono, ki označuje polje, in enačaj. Tudi v 

dodatnih indeksih so polja lahko indeksirana besedno, frazno ali besedno in 

frazno.  

Pri iskanju z nekaterimi predponami lahko besede, ki so obdane z znakoma 

NSB/NSE, izpustimo (gl. oznako NSB/NSE v spodnjih tabelah). 

A.1.2.1 Podatki o zapisu 

 

Tabela A.1-3: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o zapisu 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

CR= Kreator zapisa/Zapis prevzel iz frazno --- 
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COBISS.Net 

CY= Zapis prevzel iz COBIB-a frazno --- 

DM=3 Datum kreiranja/prevzema iz COBIB-

a ali iz COBISS.Net 

frazno --- 

DR=4 Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 

ID= Identifikacijska številka zapisa frazno --- 

LN= Lokalna številka frazno --- 

RE= Zadnji redaktor zapisa frazno --- 

 

 
2  S pripono /GC se omejimo samo na tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "SGC". 
3 Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz COBIB-a ali iz mreže 

COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa. Datum se indeksira v obliki llllmmdd. 
4  Datum se indeksira v obliki llllmmdd. 

 

A.1.2.2 Bibliografski podatki 

 

Tabela A.1-4: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AU=5 Avtor – oseba frazno 700abcdf–702abcdf, 900abcdf–

902abcdf, 903abcdf, 904abcdf 

CB= Avtor – korporacija frazno, 

NSB/NSE 

710ab–712ab, 910ab–912ab, 

916ab 

CL= Zbirka frazno, 

NSB/NSE 

225adefhiv 

CP= Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

frazno, 

NSB/NSE 

710ce–712ce, 910ce–912ce, 

916ce 

GM= Splošna oznaka gradiva frazno 200b, 539b 

HE=5 Avtor – enotna osebna značnica  frazno 700abcdf–702abcdf, 904abcdf 

IS= Številka zvezka besedno 215h 

NM= Izdelovalec frazno, 

NSB/NSE 

210g 

PM= Kraj izdelave frazno, 

NSB/NSE 

210e 

PP=6 Kraj izida frazno 210a, 620abcd 

PU= Založnik frazno, 

NSB/NSE 

210c 

PY=7 Leto izida frazno 100cd 

P2=8 Zaključno leto izida frazno 100d 

TI=9 Naslov frazno, 

NSB/NSE 

200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 

512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae-

518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 

532a, 540a, 541a, 996h, 997h 

TO= Naslov originala frazno, 

NSB/NSE 

500ahi 

SO=10 Naslov vira frazno 200ai 
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5 Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki "a, b d, c, f". Zato je priporočljivo, 

da pri iskanju z AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".  
6 Podpolja v polju 620 se indeksirajo kot fraza, tako da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji 

je znak "/". 
7 Če je koda v podpolju 100b enaka "b" ali "j", se indeksira le leto v 100c. Če je koda v 100b enaka "f", "g" ali "l", 

se indeksirajo tudi vse letnice v obdobju, ki ga določa leto v 100c in leto v 100d. Če je 100d = "9999", se 

indeksira le leto v 100c. 
8 S P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda "b". 
9 Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki "a b". V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. op. 1. 
 

10 Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki "a. i". Zato je priporočljivo, 

da pri iskanju s SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*". 

 

A.1.2.3 Identifikacijski podatki  

 

Tabela A.1-5: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – identifikacijski podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AR= Številka normativnega zapisa frazno 6003–6093, 7003–7023, 7103–

7123 

BI=11 Oznake zapisa besedno 

in frazno 

830a, 992bx, 993 (vsa podpolja) 

BN=12 ISBN frazno 010az, 996h, 997h 

CD= CODEN frazno 040a 

CX= ISSN zbirke frazno 225x 

HI=13 Hierarhija frazno 4611–4641 

NB=14 Številka v nacionalni bibliografiji frazno 020ab 

NP=15 Druge identifikacijske oznake besedno 

in frazno 

001e, 012a, 013az16, 016az, 

017az, 022a, 071a, 856g 

OI= Številka obveznega izvoda frazno 021b 

OR= Številka nadomestnega zapisa besedno 001x 

SC= Preklicani ISSN frazno 011myz 

SF= Neverificirani ISSN frazno 011f 

SN= ISSN pri članku frazno 011as 

SP= ISSN frazno 011ec 

SL= ISSN-L frazno 011l 

 

 
11 Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja v polju 993 pa frazno. 
12

 Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se 

programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 

996h oz. 997h enako "ISBN ", se številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira z BN=, sicer pa se podpolje 996h 

oz. 997h indeksira s /TI in TI=.  
13 S HI= iščemo zapise pod najvišjim nivojem (podrejeni zapisi), pri čemer moramo za HI= vpisati identifikacijsko 

številko zapisa na najvišjem nivoju (nadrejeni zapis). 
14 Vsebina podpolj 020a in 020b, ki sta ločeni s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno 

indeksirano tudi samostojno. 
15 Podpolja 001e, 013az, 016az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa 

besedno in frazno. 
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16 Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna 

številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. 

 

A.1.2.4 Podatki o vsebini (predmetne oznake, 

klasifikacija) 

Zapisi s predmetnimi oznakami SGC so najdljivi, tudi če pri iskanju uporabimo 

neizbrane izraze iz polj 4XX in 7XX v normativnih zapisih SGC, ki jih sicer ni 

v bibliografskih zapisih. 

 

Tabela A.1-6: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

PN=17 Predmetna oznaka – osebno ime  frazno 600abcdf, 960abcdf 

CS= Predmetna oznaka – ime korporacije frazno 601ab, 961ab 

FN= Predmetna oznaka – rodbinsko ime frazno 602a, 962a 

TS= Predmetna oznaka – naslov  frazno 605ai, 965ai 

TN= Tematska predmetna oznaka frazno 606a, 966a 

GN= Zemljepisna predmetna oznaka frazno 607a, 967a 

CH= Časovna predmetna oznaka frazno 608a, 968a 

FS= Oblikovna predmetna oznaka frazno 609a, 969a 

DX= Tematsko določilo frazno 600x–609x, 960x–969x 

DY= Zemljepisno določilo frazno 600y–609y, 960y–969y 

DW= Oblikovno določilo frazno 600w–609w, 960w–969w 

DZ= Časovno določilo frazno 600z–609z, 960z–969z 

DU= Prosto oblikovane predmetne oznake frazno 610az 

SU= Predmetne oznake  frazno 600–610, 960–969 (vsa podpolja) 

DE=18 Predmetne oznake (kontrolirane) frazno 600–609, 960–969 (vsa podpolja) 

GE= Gesla – NUK frazno 627a 

DC=19 UDK frazno 675au 

OC=20 Druge klasifikacije frazno 686a2 

GC=21 Predmetne oznake SGC frazno 60X (vsa podpolja) 

 

 
17 Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. op. 5. 
18 S predpono DE= ne iščemo v samostojnem dodatnem indeksu, temveč v indeksih PN=, CS=, FN=, TS=, TN=, 

GN=, CH=, FS=, DX=, DY=, DW=, DZ=. Funkcija pregled pojmov je onemogočena.  
19 Vsebina podpolja 675a se indeksira kot ena fraza in tudi po podfrazah. Ločila, ki delijo podfraze, so presledek, 

dvopičje, plus in narekovaj. Enako velja za podpolje 675u. 
20 Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, dodan je le presledek. Če 

podpolje 6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "---" in presledek. 
21 Z GC= se indeksirajo samo tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "SGC". Podpolja posameznega polja 

se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju 

krajšamo iskalni izraz z znakom "*".  
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A.1.2.5 Kodirani podatki 

 

Tabela A.1-7: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – kodirani podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AC=22 Koda za vrsto avtorstva frazno 7004–7024, 7104–7124, 9104–9124 

AS= Šifra raziskovalca frazno 7007–7027 

CC= Koda za vrsto vsebine frazno 105bc, 110d, 140d 

CO= Država/regija izida frazno 102ab 

DT= Bibliografski nivo frazno 001c 

FC= Šifra ustanove/organizacije frazno 7008–7028, 7108–7128 

FQ= Pogostost izhajanja frazno 110b 

FR=23 Fizična oblika frazno 001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 

126a, 128a, 135ab 

GP= Koda za uradno publikacijo frazno 100f 

IC= Koda za ilustracije frazno 105a, 140a 

LA= Jezik frazno 101a 

LC= Koda za literarno vrsto frazno 105fg, 140ef 

LO= Jezik izvirnika frazno 101c 

MC= Mikrooblike – kode frazno 130a 

RS=24 Status zapisa frazno 001a, 998e 

RT=25 Vrsta zapisa frazno 001b 

SS= Status kontinuiranega vira frazno 100b 

TA= Koda za predvidene uporabnike frazno 100e 

TD= Tipologija dokumentov/del frazno 001t 

TY= Vrsta kontinuiranega vira frazno 110a 

UC= UDK za iskanje frazno 675c 

UG= Skupina UDK frazno 675b 

US= Statistika UDK frazno 675s 

EA=26 E-dostop frazno 0172, 856u 

 

 
22 Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povezujemo tudi z operatorjem 

(W). Pri tem moramo predpone pisati v prej navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= 

izpustimo, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v 

istem polju 7XX. 

Primeri iskalne zahteve: 

AU=Kos, Vinko* (W) AC=730 

Iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec. 

AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2* 

Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot mentor na eni od fakultet Univerze v 

Mariboru.  

AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2* 

Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od fakultet Univerze v Mariboru. 

AC=991 (2W) AS=08067 

Iščemo zapise, v katerih je raziskovalec s šifro 08067 naveden kot mentor. 

Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen. 

Primer iskalne zahteve: 

AU=Gradišnik, Branko* AND AC=730 
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Našli bi knjige, katerih avtor je Branko Gradišnik in knjige drugih avtorjev, ki jih je Gradišnik 

prevedel. 
23 FR= vključuje kodo za vrsto zapisa (001b) in kode, ki določajo posamezno vrsto neknjižnega gradiva: 

- Podpolje 115g (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za 

projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "a" (koda za film v 115a) ali "b" (koda za projicirno gradivo v 

115a). 

Primera iskalne zahteve: 

FR=gac 

Iskanje filmov v kaseti. 

FR=ga* 

Iskanje filmov. 

- Podpolje 115k (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za 

projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "c" (koda za videoposnetek v 115a). 

Primera iskalne zahteve: 

FR=gcc 

Iskanje videoposnetkov na videokaseti. 

FR=gc* 

Iskanje videoposnetkov. 

- Podpolje 116a (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" 

(koda za slikovno gradivo v 001b). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=ke 

Iskanje fotonegativov (koda "e"). 

- Podpolje 116g (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za 

slikovno gradivo v 001b). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=kae  

Iskanje razglednic (koda "ae"). 

- Podpolje 117a (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je 

dodana koda "r" (koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=raq 

Iskanje igrač (koda "aq"). 

- Podpolje 124b (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda "e" 

(koda za tiskano kartografsko gradivo v 001b).  

Primer iskalne zahteve: 

FR=ed 

Iskanje zemljevidov (koda "d").  

- Podpolje 126a (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "i" (koda za neglasbene 

zvočne posnetke v 001b) ali "j" (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).  

Primer iskalne zahteve: 

FR=ja 

Iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah (koda "a"). 

- Podpolje 128a (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer "c" (tiskane 

muzikalije), "d" (rokopisne muzikalije) ali "j" (glasbeni zvočni posnetki). 

Primera iskalne zahteve: 

FR=cmr 

Iskanje notnega zapisa za koračnico. 

FR=jmr  

Iskanje zvočnega zapisa za koračnico. 

- Podpolje 135a (elektronski viri – tip): pred vsebino podpolja sta dodani koda "l" (elektronski viri) iz 

podpolja 001b in črka "t" (tip). 

Primer iskalne zahteve: 

FR=ltd 

Iskanje besedilnih elektronskih virov. 
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- Podpolje 135b (elektronski viri – fizična oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "l" (elektronski viri) 

iz podpolja 001b. 

Primer iskalne zahteve: 

FR=li  

Iskanje online elektronskih virov. 
24 Z RS= se indeksira podpolje 001a, če je vpisana koda "i", "p", "r" ali "d".  

Primer iskalne zahteve: 

RS=p  

Iskanje CIP-zapisov. 

Tudi podpolje 998e (indikator nabave) se indeksira z RS=. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z 

operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo 

operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še 

posebej pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove. 

Primeri iskalnih zahtev: 

RS=o 

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah 

podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove. 

SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a 

Iskanje trenutno naročenih serijskih  publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni 

medicinski knjižnici (CMK) s siglo 50003. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK. 
SI=50202 (W) RS=93 

Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi 

podatkov ustanove, ki poroča za to ustanovo. 

SI=50001 (2W) AM=a 

Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001). 
25 Z RT= se indeksira podpolje 001b. 

Primer iskalne zahteve: 

RT=c 

Iskanje tiskanih muzikalij. 
S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda "a" in podpolje 130a ni 

vneseno. 

Obstaja tudi negacija prejšnjega /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo. 

Primer iskalne zahteve: 

AU=Cankar, Ivan*/BMA 
26 Z iskalno zahtevo EA=1 omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z 

vrednostjo "doi" ali pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja 0 – Elektronski vir ali 1 – 

Elektronska verzija). 

 

A.1.2.6 Podatki o stanju zaloge 

 

Tabela A.1-8: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o stanju zaloge 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AM=27 Način nabave frazno 998v 

CN= Številka za izposojo frazno 9969, 9979 

DA= Datum inventarizacije frazno 996o, 997o 

DS=28 Naslovnik za dar ali zameno frazno 9968, 9978 

FI= Financer frazno 9964, 9974 

IN= Inventarna številka frazno 996f, 997f 

IR= Inventarne opombe besedno 996r, 997r 
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LI= Stopnja dostopnosti frazno 996p, 997p 

ND=29 Številka in datum (računa ...) frazno 996xyz017, 997xyz017 

SD= Datum statusa frazno 996t, 997t 

SG=30 Signatura frazno 996d, 997d, 998d 

SI=31 Sigla frazno 998b 

SR= Dobavitelj frazno 9962, 9972 

ST= Status frazno 996q, 997q 

TM=32 Preusmeritev gradiva frazno 996e, 997e 

DP=33 Oddelki frazno 996de, 997de 

NH= Zapisi brez podatkov o zalogi besedno --- 
 

 

 
27 Za povezovanje predpone AM= s predponama SI= in RS= gl. op. 24. 
28 Iščemo lahko po elementu 3 – naziv institucije ali po elementu 4 – datum pošiljanja. Za predpono DS= vpišemo 

oznako elementa in nato iskalni pojem.  

Primera iskalne zahteve: 

DS=3British Library* 

DS=4199306* 
29 Iščemo lahko po elementih podpolja 996/997x (b – številka naročila, X – opomba naročila), 996/997y (g – 

številka dobavnice/seznama, h – datum dobavnice/seznama), 996/997z  (j – številka reklamacije,  

k – datum reklamacije, Z – opomba reklamacije), 996/9970 (S – številka predračuna, G – datum predračuna, C – 

cena predračuna), 996/9971 (m – številka računa, q – datum računa) in 996/9977 

(1 – številka računa, 2 – datum računa). Za predpono ND= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

Primeri iskalne zahteve: 

ND=jREKLAMAC* 

ND=k199309* 

ND=mRp 101* 
30 Iskanje po signaturi: 

- Iskanje po celi signaturi (kot je vpisana v podpolje 996/997d). 

Primer iskalne zahteve: 

SG=f2\n113780\s2002* 

- Iskanje po elementih za postavitev po področjih (i – interna oznaka, u – UDK prosti pristop, a – ABC in 

druge oznake – 1. del). Za predpono SG= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

Primeri iskalne zahteve: 

SG=iST 

SG=u681.3* 

SG=aCANKAR, I. 

- Iskanje po elementih za postavitev po tekoči številki. Elementi n – tekoča številka, f – format in l – oznaka 

podlokacije v signaturi so združeni v iskalno frazo tako, da elementu n sledi presledek, nato element f, vejica 

in element l. Pri iskanju mora tekoča številka imeti sedem mest, po potrebi jo dopolnimo z vodečimi ničlami. 

Oznake elementa ne pišemo. 

Primeri iskalne zahteve: 

SG=0123210* 

SG=0034025 2* 

SG=003425 3,A 

- Iskanje signature iz podpolja 998d. Vnaša se v nestrukturirani obliki, zato je možno samo iskanje po celi 

signaturi. Za predpono SG= vpišemo črko c in nato iskalni pojem. 

Primer iskalne zahteve: 

SG=cTP Byte* 
31 Za povezovanje predpone SI=  s predponama RS= in AM= gl. op. 24. 
32 Iščemo lahko po elementu E – oznaka podlokacije ali po elementu D – datum preusmeritve gradiva. Za predpono 

TM= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

 Primera iskalne zahteve: 

TM=EPo 

TM=D199306* 



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

Dodatek A.1-10 © IZUM, november 2021 

 

 
33 Z DP= se indeksira zaporedna številka podlokacije, ki je določena v lokalnem šifrantu. 

 Primer iskalne zahteve: 

DP=08 

Iskanje gradiva, kjer ima vsaj 1 izvod oznako podlokacije, ki pripada oddelku 08. 

 

A.1.3 Pripone za omejevanje iskanja 

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje. 

 

Tabela A.1-9: Pripone za omejevanje iskanja v bibliografskih bazah podatkov 

Pripona Pomen Podpolja 

/MON Monografske publikacije 001c = "m" 

/SER Serijske publikacije 001c = "s" 

/ART Sestavni deli (članki ...) 001c = "a" 

/BMA Knjižno gradivo 001b = "a" in 130a ne obstaja 

/NOMON Vse gradivo razen mon. publikacij   

/NOSER Vse gradivo razen ser. publikacij  

/NOART Vse gradivo razen sestavnih delov  

/NBM Neknjižno gradivo  

/leto Leto izida 100cd, 210dh 

/LAT Latinica 100l = "ba" 

/CIR Cirilica 100l = "c*" ali 100l = "oc" 
 



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, avgust 2019   Dodatek A.2-1 

 

A.2 NORMATIVNA BAZA PODATKOV CONOR 

A.2.1 Osnovni indeks 

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone 

ali pa s predpono KW=. 

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitev iskanja samo po določenih 

poljih osnovnega indeksa. 

 

Tabela A.2-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov CONOR 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/CB Ime korporacije besedno 210abcdefgh, 410abcdefgh, 

510abcdefgh 

/CP Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

besedno 210ce, 410ce, 510ce, 710ce 

/MY Leto sestanka besedno 210f, 410f, 510f 

/NT Opombe besedno 300a, 330a, 340a, 820a, 830a 

/PN Osebno ime besedno 200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 

700abcdf 

A.2.2 Dodatni indeksi 

V tabelah je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih. 

A.2.2.1 Podatki o zapisu 

 

Tabela A.2-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov CONOR – podatki o zapisu 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AB= Prisvojeni zapisi frazno --- 

CR= Kreator zapisa frazno --- 

DM= Datum kreiranja frazno --- 

DR= Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 

ID= Identifikacijska številka zapisa frazno --- 

IS= ISNI frazno 010a 

LC= Kontrolne številke v drugih sistemih frazno 035a 

RE= Zadnji redaktor zapisa frazno --- 
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A.2.2.2 Normativni podatki 

Tabela A.2-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov CONOR – normativni podatki  

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

BI= Oznake zapisa besedno 992b 

CB=1 Ime korporacije frazno 210abcdefgh, 410abcdefgh, 

510abcdefgh 

CF= Najpogostejši kreator frazno 911b 

CH=1 Normativna točka dostopa – ime 

korporacije 

frazno 210abcdefgh 

CP= Kraj sestanka/dodatek k imenu 

korporacije 

frazno 210ce, 410ce, 510ce, 710ce 

FR= Frekvenca frazno 911c 

MY= Leto sestanka frazno 210f, 410f, 510f 

NP= Druge identifikacijske oznake frazno 017a 

OR= Številka nadomestnega zapisa besedno 001x 

PH=1 Normativna točka dostopa – osebno 

ime 

frazno 200abcdf, 700abcdf 

PN=1 Osebno ime frazno 200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 

700abcdf 

RN= Opomba o konverziji frazno 916x 

VN=1 Kazalka brez povezave frazno 915abcdf 

                                                      
1 Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s CB=, CH=, PH=, 

PN= ali VN= krajšamo iskalni izraz z znakom "*". Točke dostopa so v indeksih CB=, CH=, PH= in PN= 

indeksirane z vsemi diakritičnimi znaki, ki so v točki dostopa vpisani. Brez diakritičnih znakov pa niso najdljive. 

 

A.2.2.3 Kodirani podatki 

Tabela A.2-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov CONOR – kodirani podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AS= Šifra raziskovalca frazno 200r 

FC= Šifra ustanove/organizacije frazno 911a 

LA= Jezik, ki ga uporablja 

oseba/korporacija 

frazno 101a 

NA= Nacionalnost frazno 102a 

RS= Status zapisa frazno 001a 
 

A.2.3 Pripone za omejevanje iskanja 

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi lahko dodatno omejimo iskanje. 
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Tabela A.2-5: Pripone za omejevanje iskanja v normativni bazi podatkov CONOR 

Pripona Pomen Podpolja 

/CBR Zapis za ime korporacije 001c = "b" 

/PNR Zapis za osebno ime 001c = "a" 
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A.3 NORMATIVNA BAZA PODATKOV SGC 

A.3.1 Osnovni indeks 

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone 

ali pa s predpono KW=.  

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitev iskanja samo po določenih 

poljih osnovnega indeksa.  

 

Tabela A.3-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov SGC 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/AT1 Ime/naslov besedno 240at, 440atjxyz, 740at 

/CB1 Ime korporacije besedno 210abcdefghxz, 410abcdefghjxz, 

710abcdefghxz 

/DJ Oblikovno določilo besedno 2XXj, 4XXj, 7XXj 

/DX Splošno določilo besedno 2XXx, 4XXx, 7XXx 

/DY Zemljepisno določilo besedno 2XXy, 4XXy, 7XXy 

/DZ Časovno določilo besedno 2XXz, 4XXz, 7XXz 

/ET1 Ime/dogovorjeni naslov besedno 243at, 443atjxyz, 743at 

/FN1 Rodbinsko ime besedno 220acf, 420acfjxyz, 720acf 

/FS1 Oblika, žanr ali fizične značilnosti besedno 280axyz, 480axyz, 780axyz 

/GN1 Zemljepisno ime besedno 215axz, 415ajxyz, 715axz 

/NS Nepovezana sorodna točka dostopa besedno 950a3 

/NT Opombe besedno 300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 

340a, 356a, 820a, 830a 

/PN1 Osebno ime besedno 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 

700abcdf 

/SE Normativna točka dostopa v angleščini besedno 700abcdf, 710abcdefghxz, 

715axz, 720acf, 

730ahiklmnqrsuw, 740at, 743at, 

750axyz, 780axyz 

/SF2 Točka dostopa iz drugega sistema besedno 400abcdfgjxyz3, 

410abcdefghjxz3, 415ajxyz3, 

420acfjxyz3, 

430ahiklmnqrsuwjxyz3, 

440atjxyz3, 443atjxyz3, 

450ajxyz3, 480axyz3 

/SH Normativna točka dostopa frazno 200abcdf, 210abcdefghxz, 

215axz, 220acf, 

230ahiklmnqrsuw, 240at, 243at, 

 
1 S priponami /AT, /CB, /ET, /FN, /FS, /GN, /PN, /SU, /TN, /UT se omejimo samo na tista polja 4XX, ki 

ne vsebujejo podpolja 2. 
2 S pripono /SF se omejimo samo na tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2. 
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250axyz, 280axyz 

/SU1 Točka dostopa besedno 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 

700abcdf, 210abcdefghxz, 

410abcdefghjxz, 710abcdefghxz, 

215axz, 415ajxyz, 715axz, 

220acf, 420acfjxyz, 720acf, 

230ahiklmnqrsuw, 

430ahiklmnqrsuwjxyz, 

730ahiklmnqrsuw, 240at, 

440atjxyz, 740at, 243at, 

443atjxyz, 743at, 250axyz, 

450ajxyz, 750axyz, 280axyz, 

480axyz, 780axyz 

/TN1 Občno ime besedno 250axyz, 450ajxyz, 750axyz 

/UT1 Naslov besedno 230ahiklmnqrsuw, 

430ahiklmnqrsuwjxyz, 

730ahiklmnqrsuw 

A.3.2 Dodatni indeksi 

V tabelah je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih. 

A.3.2.1 Podatki o zapisu 

 

Tabela A.3-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – podatki o zapisu 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

CR= Kreator zapisa frazno --- 

DM= Datum kreiranja frazno --- 

DR= Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 

ID= Identifikacijska številka zapisa frazno --- 

RE= Zadnji redaktor zapisa frazno --- 

A.3.2.2 Normativni podatki 

Tabela A.3-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – normativni podatki  

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AT=3 Ime/naslov frazno 240at, 440atjxyz, 740at 

CB=3 Ime korporacije frazno 210abcdefghxz, 410abcdefghjxz, 

710abcdefghxz 

 
3 Z AT=, CB=, ET=, FN=, FS=, GN=, PN=, SU=, TN=, UT= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki ne 

vsebujejo podpolja 2. Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, 

kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju krajšamo iskalni izraz z znakom "*". Točke 

dostopa so indeksirane z vsemi diakritičnimi znaki, ki so vpisani, zato iskanje brez diakritičnih znakov 

ne da rezultata. 
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DJ= Oblikovno določilo frazno 2XXj, 4XXj, 7XXj 

DX= Splošno določilo frazno 2XXx, 4XXx, 7XXx 

DY= Zemljepisno določilo frazno 2XXy, 4XXy, 7XXy 

DZ= Časovno določilo frazno 2XXz, 4XXz, 7XXz 

ET=3 Ime/dogovorjeni naslov frazno 243at, 443atjxyz, 743at 

FN=3 Rodbinsko ime frazno 220acf, 420acfjxyz, 720acf 

FS=3 Oblika, žanr ali fizične značilnosti frazno 280axyz, 480axyz, 780axyz 

GN=3 Zemljepisno ime frazno 215axz, 415ajxyz, 715axz 

NS= Nepovezana sorodna točka dostopa frazno 950a3 

OS= Kontrolne številke iz drugih sistemov frazno 035a, 4XX3 

PN=3 Osebno ime frazno 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 

700abcdf 

SE=4 Normativna točka dostopa v angleščini frazno 700abcdf, 710abcdefghxz, 

715axz, 720acf, 

730ahiklmnqrsuw, 740at, 743at, 

750axyz, 780axyz 

SF=5 Točka dostopa iz drugega sistema frazno 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjxz, 

415ajxyz, 420acfjxyz, 

430ahiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 

443atjxyz, 450ajxyz, 480axyz, 

4XX3 

SH=4 Normativna točka dostopa frazno 200abcdf, 210abcdefghxz, 

215axz, 220acf, 

230ahiklmnqrsuw, 240at, 243at, 

250axyz, 280axyz 

SU=3 Točka dostopa frazno 200abcdf, 400abcdfgjxyz, 

700abcdf, 210abcdefghxz, 

410abcdefghjxz, 710abcdefghxz, 

215axz, 415ajxyz, 715axz, 

220acf, 420acfjxyz, 720acf, 

230ahiklmnqrsuw, 

430ahiklmnqrsuwjxyz, 

730ahiklmnqrsuw, 240at, 

440atjxyz, 740at, 243at, 

443atjxyz, 743at, 250axyz, 

450ajxyz, 750axyz, 280axyz, 

480axyz, 780axyz 

TN=3 Občno ime frazno 250axyz, 450ajxyz, 750axyz 

UT=3 Naslov frazno 230ahiklmnqrsuw, 

430ahiklmnqrsuwjxyz, 

730ahiklmnqrsuw 

A.3.2.3 Identifikacijski podatki 

Tabela A.3-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – identifikacijski podatki 

 
4 Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi.  
5 S SF= se indeksirajo samo tista polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2. Podpolja posameznega polja se 

indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Izjema je podpolje 3, ki je 

indeksirano kot samostojna fraza. 
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Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AR= Številka sorodnega normativnega 

zapisa 

frazno 5XX3 

BI= Oznake zapisa besedno 992b 

FA=6 Številka zapisa za širši izraz frazno 5XX3 

OR= Številka nadomestnega zapisa besedno 001x 

 

A.3.2.4 Kodirani podatki 

Tabela A.3-5: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov SGC – kodirani podatki 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

GA= Koda za geografsko območje frazno 160ab 

LA= Jezik, ki ga uporablja 

oseba/korporacija 

frazno 101a 

NA= Nacionalnost frazno 102ab 

RS= Status zapisa frazno 001a 

SS= Koda sistema frazno 4XX2, 7XX2 

UC= UDK frazno 675a 

 

A.3.3 Pripone za omejevanje iskanja 

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje. 

 

Tabela A.3-6: Pripone za omejevanje iskanja v normativni bazi podatkov SGC 

Pripona Pomen Podpolja 

/AR Normativni zapis 001b = "x" 

/CBR Zapis za ime korporacije 001c = "b" 

/ETR Zapis za ime/dogovorjeni naslov 001c = "i" 

/FNR Zapis za rodbinsko ime 001c = "e" 

/FSR Zapis za obliko, žanr ali fizične značilnosti 001c = "l" 

/GER Splošni pojasnjevalni zapis 001b = "z" 

/GNR Zapis za zemljepisno ime 001c = "c" 

/NTR Zapis za ime/naslov 001c = "h" 

/PNR Zapis za osebno ime 001c = "a" 

/RR Napotilni zapis 001b = "y" 

/TNR Zapis za občno ime 001c = "j" 

/UTR Zapis za naslov 001c = "f" 

 

 

 

 

 

 
6 S FA= se indeksirajo podpolja 3 tistih polj 5XX, ki v podpolju 5 vsebujejo kodo "g". 
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B PROGRAMSKE KONTROLE 

V tem dodatku so predstavljene programske kontrole, ki se izvajajo ob vnosu 

zapisov v bibliografske baze podatkov in normativni bazi podatkov. 
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B.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV 

V dodatku so našteta programska sporočila, ki opozarjajo na: 

• neupoštevanje definiranih osnovnih lastnosti polj in podpolj 

• napake, do katerih prihaja pri vnosu v podpolja 

• napake, ki se navadno nanašajo na nepravilno kombinacijo več 

podatkov in se ugotovijo ob shranjevanju zapisa 

 

Vsak razdelek v dodatku je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so po 

abecedi urejena programska sporočila. Poleg sporočil so napisane številke, ki 

se nanašajo na kontrole v tabeli. V drugem delu je tabela, v kateri so natančneje 

opisane kontrole, ki se izvedejo. 

Nekatere kontrole, ki v bibliografskih zapisih opozarjajo na napake v poljih z 

normativno kontrolo (70X), zahtevajo ureditev podatkov v normativnih zapisih 

ali povezavo z ustreznim normativnim zapisom.  

B.1.1 Kontrole glede na lastnosti polj in podpolj 

Sporočila, ki se izpišejo, opozarjajo na napake glede na osnovne lastnosti polj 

in podpolj, npr. preverja se prisotnost, ponovljivost ter obveznost polj in 

podpolj, pravilnost kodiranih podpolj itd. 

 

• Koda je izbrisana iz šifranta. [1] 

• Kode ni v šifrantu. [2] 

• Neveljavna vrednost indikatorja. [3] 

• Podpolja ni v maski. [4] 

• Podpolje je predolgo. [6] 

• Podpolje je prekratko. [6] 

• Podpolje ni ponovljivo. [7] 

• Polja ni v maski. [8]  

• Polje ni ponovljivo (preverite tudi vgrajena polja). [9] 

• V polju manjka podpolje. [11] 

• V zapisu je podpolje obvezno. [5] 

• Vnos nedovoljenega znaka. [10] 
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Tabela B.1-1: Bibliografske baze podatkov – kontrole glede na lastnosti polj in podpolj 

 Polje Napaka Opis 

1.  kodirana podpolja W Preverja se, ali je koda v podpolju razveljavljena. 

2.  kodirana podpolja F Preverja se pravilnost kodiranega podpolja. 

3.  indikatorji F Preverja se, ali je vnesena veljavna vrednost indikatorja. 

4.  vsa podpolja, 

maska vnosa 

F Preverja se prisotnost določenega podpolja v izbrani 

maski vnosa. 

5.  vsa podpolja F Preveri se prisotnost podpolj, ki so obvezna v zapisu. 

6.  vsa podpolja F Pri podpoljih z omejeno dolžino vnosa se preverja dolžina 

podpolj. 

7.  vsa podpolja F Preverja se ponovljivost določenega podpolja.  

8.  vsa polja, maska 

vnosa 

F Preverja se prisotnost določenega polja v izbrani maski 

vnosa. 

9.  vsa polja F Preverja se ponovljivost določenega polja.  

10.  vsa podpolja z 

omejenim naborom 

znakov za vnos 

F Preverja se nabor dovoljenih znakov. 

11.  vsa podpolja F Preverja se prisotnost določenega podpolja v polju. 
 

Legenda za vrste napak: 

F (Fatal) – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena. 

W (Warning) – Program opozori na možno napako. 

 

B.1.2 Kontrole ob vnosu v podpolje 

Sporočila, ki se izpišejo, opozarjajo na druge napake ob vnosu v podpolje. 

 

• Inventarna številka ni iz polja 997. [10] 

• Napačna povezava: v podpolje lahko vpišete le ID normativnega zapisa 

za osebno ime. [11] 

• Napačna številka. [5] 

• Napačna uporaba ukazov LaTeX. [4] 

• Napačno strukturirano podpolje. [5] 

• Ne obstaja inventarna številka. [10]  

• Ne obstaja številka zvezka. [10] 

• Nepravilen ISBN. [1] 

• Nepravilen ISMN. [2] 

• Nepravilen ISSN. [3] 

• Nepravilen URL. [13] 
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• OSIC lahko pri verifikaciji kode "2.31" in "2.32" zahteva dokazilo o 

ustreznosti tipa dokumenta. [7] 

• Oznaka "v" v podpolju 001x se uporablja le v dodatnih lokalnih zapisih. 

[5] 

• Poleg inventarne številke je v 992y treba vpisati še številko zvezka. 

[10] 

• Potrjene tipologije ni možno spremeniti. [6] 

• V COBIB-u ni zapisa, ki bi imel v 011e ali 011c to številko. [8] 

• V podpolje a vpišite stvarni naslov. [9] 

• V podpolje je treba vpisati siglo domače knjižnice. [12] 

• Zapisa za publikacijo ni v lokalni bazi podatkov. [8] 

• Zapis z ID = ??? ne obstaja. [5] 

 

Tabela B.1-2: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob vnosu v podpolje 

 Polje Napaka Opis 

1.  010a F1 Preverja se pravilnost vnosa številke ISBN. 

2.  013a F Preverja se pravilnost vnosa številke ISMN. 

3.  011cef F Preverja se pravilnost vnosa številke ISSN. 

4.  330a, 539acdei, 

610a 

F Preverja se pravilnost vnosa ukaza LaTeX. 

5.  001x, 4641 F Preverja se pravilnost vnosa identifikacijske številke. 

6.  001t F Ob urejanju oz. dopolnjevanju zapisa ne moremo 

spremeniti vsebine podpolja 001t, če je bila tipologija 

zaklenjena. 

7.  001t I Če je 001t = "2.31" ali "2.32" se izpiše opozorilo. 

8.  011as F Preverja se, ali podpolje 011a oz. 011s v zapisu za članek 

vsebuje številko, ki je vpisana v podpolju 011e ali 011c v 

zapisu za kontinuirani vir. 

9.  4XXax F Podpolje 4XXa vnesemo, kadar zapisa za sorodni 

kontinuirani vir ni v COBIB-u (če pa je, pa ne vsebuje 

polja 530). 

10.  992y, 997f F Preveri povezavo med inventarno številko serijske 

publikacije v podpolju 992y in 997f. 

11.  70X3, 001c v 

normativnem 

zapisu 

F Preverja se, ali je v podpolje 70X3 vpisana 

identifikacijska številka normativnega zapisa za 

korporacijo (001c = "b"). 

12.  012, 141, 316, 317, 

318, 481, 482, 702, 

712 podpolje 5 

F Preverja se, ali je v podpolje 5 vpisana sigla druge 

knjižnice. 

13.  321u, 856u W Preverja se pravilnost vnosa naslova URL. 
 

Legenda za vrste napak: 

 
1 Če je številka ISBN zapisana brez vezajev, sicer pa pravilna, ima kontrola status W in ne F. 
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F (Fatal)  – Vnosnega polja ne moremo zapustiti, dokler napaka ni popravljena. 

W (Warning)  – Program opozori na možno napako. 

I (Information) – Program izpiše opozorilo in vnosno polje zapre. 

B.1.3 Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Sporočila, ki se izpišejo ob shranjevanju zapisa, opozarjajo na druge vsebinske 

napake. Ob shranjevanju se izpišejo tudi sporočila, ki so opisana v dodatku 

B.1.1. Na nekatere napake nas program samo opozori, druge pa moramo 

odpraviti, če želimo shraniti zapis. Kadar je zapis označen za brisanje (001a = 

"d") in je izpolnjeno podpolje 001x, se kontrole ne izvedejo. 

 

• Alternativno številčenje ni pravilno vneseno (215rqp). [40] 

• Avtorjev v zapisu je več kot članov raziskovalne skupine. Preverite obe 

števili! [132] 

• Bibliografski nivo (001c) se ne ujema s kodo v podpolju 110a. [9, 85] 

• Če obstaja polje 910 brez izpolnjenega podpolja 3, mora obstajati tudi 

polje 710 brez izpolnjenega podpolja 3. [139] 

• Če obstaja polje 916, mora biti izpolnjeno vsaj eno podpolje 71X3. 

[137] 

• Če obstaja več ISBN-jev (010), moramo vnesti pojasnilo (010b). [72] 

• Članek s tipologijo ??? mora biti objavljen v serijski publikaciji. [87] 

• Enačaj in presledek "= " se pred podpoljem ??? izpišeta 

programsko. [57] 

• Hierarhični nivo ne ustreza maski za vnos. [69] 

• ISSN (011as) je napačen. Preverite identifikacijo vira! [105] 

• ISSN (011cef) je napačen. Za dodelitev pokličite NUK! [53] 

• Izbrana maska ne ustreza tipu dokumenta. [51] 

• Kadar je izpolnjeno podpolje 970g, mora imeti zapis v podpolju 001t 

kodo za konferenčni prispevek. [125] 

• Kadar je izpolnjeno podpolje 970g, morata biti izpolnjeni tudi podpolji 

970a in 970d. [127] 

• Kadar je v poljih 330 ali 610 izpolnjeno podpolje z, mora biti 

izpolnjeno tudi podpolje a. [136] 

• Ključni naslov se doda skupaj z ISSN. [97] 

• Koda avtorstva 927 se vnaša le v polje 702. [131] 

• Koda v podpolju 001b v tem zapisu se razlikuje od kode v podpolju 

001b v nadrejenem zapisu. Preverite, ali gre res za dve različni vrsti  

zapisa! [123] 
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• Koda v podpolju 102a v tem zapisu se razlikuje od kode v podpolju 

102a v nadrejenem zapisu. [108] 

• Koda za leto izida 100b = "j" zahteva vpis točnega datuma v podpolje 

100d. [22] 

• Koda za tipologijo 001t je iz 1. skupine, zahteva opis članka  

001c = "a". [3] 

• Koda za tipologijo 001t je iz 2. skupine, zahteva opis integrirnega vira 

ali monografske publikacije. [4] 

• Koda za tipologijo 001t je iz 3. skupine, zahteva opis izvedenega dela 

001c = "d". [5] 

• Kode za ilustracije (105a, 140a) in podatki v podpolju 215c morajo biti 

usklajeni. [27] 

• Kode za jezik v podpoljih 101abc se morajo med seboj razlikovati. [23] 

• Kode za jezik v podpoljih 101efg se morajo razlikovati od kode v 

prvem podpolju 101a. [24] 

• Kode za regije (102b) vnašamo, če je v 102a koda "srb" ali "bih". [26] 

• Kodi v podpoljih 121a in 124b se morata ujemati. [65] 

• Kodo avtorstva 927 pripišemo samo tistim sodelavcem pri raziskavi, ki 

niso hkrati tudi avtorji. [130] 

• Kontrolni znaki (znaki NSB/NSE, znaki za ukaze LaTeX) morajo 

nastopati po parih (polje ???). [47] 

• Le eno variantno značnico lahko označimo kot fonetično obliko in 

samo eno kot etimološko obliko. [110] 

• Leto izida 2 (100d) mora biti novejše od leta izida 1 (100c). [19] 

• Leto izida 2 (100d) pri kontinuiranem viru, ki še izhaja (100b = "a"), 

mora biti "9999". [20] 

• Leto izida članka (sestavnega dela) se ne ujema z leti izhajanja matične 

enote! [111, 112] 

• Manjka ISSN (011c, e ali f). [10] 

• Manjka ISSN serije/podserije/priloge (011s). [41] 

• Manjka koda za vrsto avtorstva (70X4). [50] 

• Manjka koda za zbornik (105b = "z"). [86] 

• Manjka leto izida 2 (100d). [106] 

• Manjka podpolje ???f. [48] 

• Manjka podpolje 011a. [55] 

• Manjka podpolje 101c. Če jezika izvirnika ne poznamo, vpišemo kodo 

"und". [96] 

• Manjka povezava z virom (011a ali 4641). [6] 
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• Manjka značnica: osebna (polje 700), korporativna (polje 710) ali 

stvarna (vrednost 1. indikatorja v polju 200). [35] 

• Napačen 2. indikator (polje ???). [60], [134] 

• Napačen indikator v polju 101. [54] 

• Napačen vrstni red podpolj v polju 600. [117] 

• Napačna koda za regijo (podpolje 102b). [135] 

• Napačno leto izida 2 (100d) za kontinuirani vir, ki je prenehal izhajati 

(100b = "b"). [118] 

• Napačno leto izida 2 (100d) za kontinuirani vir neznanega statusa  

(100b = "c"). [21] 

• Napačno tvorjena formalna značnica. Manjka polje 710. [45] 

• Obvezen vnos ISSN. [10] 

• Pisava v podpolju 100l se ne ujema z jezikom v podpolju 101g ali 101a. 

[107] 

• Podpolja 115prstuvz123 izpolnjujemo za filme (115a = "a"). [64] 

• Podpolje ??? je lahko le v zapisu za sestavni del (001c = "a"). [8] 

• Podpolje ???c vsebuje številko. Preverite vnos! [94] 

• Podpolje 3270 je lahko samo v prvem polju 327. [82] 

• Podpolje 421a ni ponovljivo. [37] 

• Podpolje 4641 lahko uporabljamo le za povezavo z monografsko 

publikacijo. [44] 

• Podpolje 7024 vsebuje kodo avtorstva ???. Preverite vnos v podpolju  

105b! [104] 

• Podpolje 970g izpolnjujemo le v zapisih, ki niso povezani z zapisom za 

monografski vir (podpolje 4641 ne obstaja). [126] 

• Poenotite indikatorje za izpis opombe (2. indikator v poljih ???). [79] 

• Polj 700 in 710 ne uporabljamo, če imamo več kot tri avtorje. [46] 

• Polja 970 ni možno spremeniti, ker je v zapisu verificirano podpolje 

001t. [124] 

• Polje ??? izpolnjujemo za elektronske vire (001b = "l"). [34] 

• Polje ??? izpolnjujemo za kartografsko gradivo (001b = "e", "f"). [31] 

• Polje ??? izpolnjujemo za tekstovno gradivo (001b = "a", "b"). [63] 

• Polje ??? izpolnjujemo za zvočne posnetke in muzikalije (001b = "c", 

"d", "i", "j"). [32] 

• Polje ??? mora vsebovati podpolje 6. [58] 

• Polje ??? mora vsebovati podpolje a, in to na prvem mestu. [12] 

• Polje 017 mora vsebovati podpolje 2 in podpolje a ali z. [115] 
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• Polje 071 uporabljamo za zvočne posnetke, videoposnetke in 

muzikalije (001b = "c", "g", "i", "j"). [11] 

• Polje 115 izpolnjujemo za projicirno, filmsko in video gradivo  

(001b = "g"). [28] 

• Polje 115 vsebuje podpolje k ali l, ki se uporablja le za videoposnetke  

(115a = "c"). [122] 

• Polje 116 izpolnjujemo za slikovno gradivo (001b = "k"). [29] 

• Polje 117 izpolnjujemo za tridimenzionalne izdelke in predmete  

(001b = "r"). [30] 

• Polje 126 izpolnjujemo za zvočne posnetke (001b = "i", "j"). [33] 

• Polje 130 izpolnjujemo za mikrooblike. Preverite vsebino podpolja 

001b! [81] 

• Polje 208 izpolnjujemo za muzikalije (001b = "c", "d"). [38] 

• Polje 327 lahko ponovite samo, če je v prvem polju že maksimalno 

število podpolj. [82] 

• Polje 900 ne sme nastopati brez polja 700, polje 910 pa ne brez polja 

710. [67] 

• Polje s CONOR.SI-ID=??? mora vsebovati indikator za izključitev iz 

osebne bibliografije. [100] 

• Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. [66] 

• Polji 711 (712) in 911 (912) nista ustrezno povezani. [138] 

• Pomanjkljive kazalke. Preverite podpolje 6 za povezavo blokov 9 in 

6/7! [58] 

• Ponovljeno podpolje ???f se mora začeti z enačajem. [113] 

• Potrjene tipologije ni možno spremeniti. [98] 

• Pred opombo 856z moramo vnesti URN (856g) ali URL (856u). [76] 

• Predhodni ali prvi vnos zapisa (001a = "p", "i") ne sme vsebovati 

inventarne številke. [7] 

• Preverite državo izdaje in kodo v podpolju 102a (Salvador)! [25] 

• Preverite kodo za jezik – ??? v podpolju ???! [62] 

• Preverite leto izida 1 (100c)! [15] 

• Preverite leto izida 1 v podpolju 100c, ker se vpisana letnica nanaša na 

prihodnost! [17] 

• Preverite leto izida 2 (100d)! [16] 

• Preverite leto izida 2 v podpolju 100d, ker se vpisana letnica nanaša na 

prihodnost! [18] 

• Preverite, ali manjka koda za transliteracijo (100i). [109] 

• Pri anonimnih delih izberemo za 1. indikator v polju 532 vrednost 
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1. [73] 

• Pri formalni značnici mora biti v polju 710 vrednost indikatorjev 

01. [52] 

• Pri neknjižnem gradivu je priporočljiv vnos osnovnih kodiranih 

podatkov (polje ???). [119] 

• Pri separatu (105b = "8") manjka opomba o posebnem odtisu (324). 

[56] 

• Pri znanstvenih člankih in drugih sestavnih delih je navedba 

bibliografije obvezna (polje 320). [120] 

• Priporočljiv je vnos vzporednega naslova tudi v polje 510. [59] 

• Reprodukcija je izšla pred originalom? Preverite 100bcd! [42] 

• Sestavek, vezan na zbornik, mora imeti tipologijo za konferenčni 

prispevek. [90] 

• Sestavki s tipologijo ??? morajo biti vezani na monografsko publikacijo 

(4641) ali spletno enciklopedijo (001t = "2.06"). [88] 

• Skupno število avtorjev v podpolju 970b ne sme biti manjše od števila 

avtorjev v poljih 70X. [128] 

• Skupno število sodelavcev pri raziskavi, ki je vpisano v podpolje 970f, 

ne sme biti manjše od števila sodelavcev pri raziskavi, ki so vpisani v 

polja 702. [129] 

• Splošna oznaka gradiva (200b) se ne ujema z vrsto zapisa (001b). [68] 

• Številčenje ni pravilno vneseno (215hig). [39] 

• Tipologija 001t = ??? zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. [89] 

• Tipologija za bibliografijo zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. [92] 

• Tipologija za učbenik zahteva ustrezno kodo za učbenik v podpolju 

105b. [83] 

• Tudi zapis za vir sestavka s tipologijo 1.16 mora vsebovati podatek o 

tipologiji. [102] 

• V podpolje 017a vpišemo le identifikator DOI (brez nizov "http://" in 

"dx.doi.org"). [121] 

• V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. [95] 

• V polje ??? ni dovoljeno vgraditi polja ???. [43] 

• V poljih ??? je podpolje a obvezno in mora biti vedno na prvem mestu, 

če polje ni povezano. Pri poljih, ki so povezana, mora biti na prvem 

mestu podpolje 3. [12] 

• V polju ??? je izpolnjeno podpolje d, zato preverite vrednost 2. 

indikatorja. [75] 

• V polju ??? manjka podpolje a. [74] 

• V polju 327 je obvezno podpolje a. [49] 
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• V prvem ali edinem polju 210 mora biti prvi indikator prazen. [140] 

• V vgrajenem polju ??? je napačen ? indikator. [43] 

• V zapisih za integrirne vire (načeloma) ne uporabljamo tipologije, 

izjema so lahko spletni zborniki, spletne enciklopedije in nevezani listi 

z zamenljivo vsebino. [114] 

• Video na DVD-mediju kodiramo kot videoposnetek (115a = "c") in 

videoploščo (115k = "b"). [77] 

• Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za kontinuirane 

vire (001c = "i", "s"). [13] 

• Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za monografske 

publikacije (001c = "m"). [14] 

• Vrednost 1. indikatorja v polju 200 je 1, čeprav v zapisu obstaja 

avtorska značnica. [36] 

• Vrednost 2. indikatorja v polju 856 se ne ujema s kodo za fizično 

obliko dokumenta (135b = "i") [133]. 

• Vsa polja 327 morajo imeti enake vrednosti indikatorjev. [82] 

• Vsebine v polju 020, če vsebuje številko v slovenski nacionalni 

bibliografiji, ni možno spremeniti. [70] 

• Vsebini podpolj 001a in 001x nista usklajeni. [116] 

• Vsebini podpolj 115a in 115g se ne ujemata. [80] 

• Za analitično obdelavo serijske publikacije mora biti izpolnjeno 

podpolje 011e ali podpolje 011c. [61] 

• Za popolno povezavo serijskih publikacij morata obstajati vsaj dve polji 

???. [78] 

• Zapis CIP (001a = "p") sme vsebovati tipologijo le, če vsebuje DOI 

(017). [93] 

• Zapis za dogodek 001b = "u" mora imeti bibliografski nivo 001c = "d". 

[1] 

• Zapis za elektronski vir (001b = "l") mora vsebovati ali eno od polj 

017, 337, 856 ali povezavo z ELINKS. [103] 

• Zapis za online elektronski vir (135b = "i") mora vsebovati ali eno od 

polj 017, 856 ali povezavo z ELINKS. [71] 

• Zapis za 001t = "2.20" ali "2.21" mora vsebovati kodo za elektronski 

vir (001b = "l"). [84]  

• Zapis za sestavni del 001c = "a" mora imeti hierarhični nivo 

001d = "2". [2] 

• Zapis za znanstveno monografijo (001t = "2.01") mora imeti izpolnjeno 

podpolje 105e. [101] 

• Znanstvena monografija (001t = "2.01") je brez ISBN (010a). Preverite 

tipologijo! [99] 
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• Znanstvena monografija (001t = "2.01") mora imeti ISBN (010a) in več 

kot 20 strani. Preverite vpisan podatek v 215a oz. izpolnite tudi 970c. 

[99] 

• Znanstveni članek (001t = ???) ne sme biti vezan na serijsko 

publikacijo s podpoljem 110a = ???. [91] 

 

 

Tabela B.1-3: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob shranjevanju zapisa 

 Polje Napaka Opis 

1. 001bc F Če je 001b = "u", mora biti 001c = "d". 

2. 001cd F Če je 001c = "a", mora biti 001d = "2". 

3. 001ct F Če se 001t začne z "1", mora biti 001c = "a". 

4. 001ct  F Če se 001t začne z "2", mora biti 001c = "i" ali 001c = 

"m". 

5. 001ct  F Če se 001t začne s "3", mora biti 001c = "d". 

6. 001c, 011a, 4641 F Če je 001c = "a", mora obstajati 011a ali 4641 ali za 

lokalne zapise 992v. 

7. 001a, 996f, 997f F Če je 001a = "i" ali "p", ne sme obstajati 996/997f. 

8. 011a, 4641, 001c F Če obstaja 011a ali 4641, mora biti 001c = "a". 

9. 001c, 110a W Če je 110a = "e", se preverja, ali je 001c = "i". 

10. 001c, 011ecf, 100b F Če je 001c = "s", mora obstajati eno od podpolj 011e, c ali 

f. Če je 001c = "i" in 100b = "a", "b" ali "c", mora 

obstajati eno od podpolj 011e, c ali f. 

11. 071, 001b F Če obstaja 071, mora biti v 001b ena od kod "c", "g", "i", 

"j", "l" ali "m". 

12. 071, 115, 116, 200, 

205, 225, 5XX, 

6XX (razen 610, 

620 in 675), 7XX, 

90X, 91X, 96X 

F V naštetih poljih mora biti na prvem mestu podpolje 3 ali 

podpolje a.  

13. 001c, 100b F Če je 100b = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s" ali "i". 

14. 001c, 100b F Če je 100b = "d", "e", "f", "g", "h", "i" ali "j", mora biti 

001c različen od "s". 

15. 100c W Preverja se, ali je v 100c leto pred 1000. 

16. 100bd W Preverja se, ali je številka v 100d (razen če 100b = "j") 

manjša od 1000. 

17. 100c F Leto v 100c ne sme biti novejše od tekočega leta + 3. 

18. 100d F Leto v 100d ne sme biti novejše od tekočega leta + 3, 

razen 9999. 

19. 001c, 100bcd F Leto v 100d mora biti novejše kot v 100c, razen če je v 

100b ena od kod "d", "e", "h", "i" ali "j", ali če je v 001c 

koda "a". Leto v 100d mora biti novejše ali enako kot v 

100c, če je v 100b koda "b". 

20. 100bd F Če je 100b = "a", mora biti 100d = "9999". 

21. 100bd F Če je 100b = "c", mora biti 100d = "????". 
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 Polje Napaka Opis 

22. 100bd F Če je 100b = "j", 100d vsebuje mesec in dan v obliki 

MMDD. 

23. 101abc W Preverja se, ali se vsebine podpolj a, b, c med seboj 

razlikujejo. Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 2, se 

kontrola ne izvede. 

24. 101aefg W Preverja se, ali se vsebina podpolj e, f, g razlikuje od 

vsebine prvega podpolja a. 

25. 102a I Preverja se, ali je v 102a vpisana koda "slv" – Salvador. 

26. 102ab W Če je podpolje 102a izpolnjeno, obstaja podpolje 102b le 

v primeru, če je vsebina podpolja 102a "srb" ali "bih". 

27. 105a, 215c F Če 001a ≠ "p" in obstaja 105a s kodo, različno od "f" in 

"y", mora obstajati tudi 215c. Če obstaja 215c ter 001b = 

"a" in 001c = "m" in ne obstaja 130, mora obstajati bodisi 

105a s kodo, različno od "y" bodisi 140a s kodo, različno 

od "ay". 

28. 001b, 115 F Če obstaja 115, mora biti 001b = "g", "l" ali "m". 

29. 001b, 116 F Če obstaja 116, mora biti 001b = "k", "l" ali "m". 

30. 001b, 117 F Če obstaja 117, mora biti 001b = "r" ali "m". 

31. 001b, 120, 121, 

123, 124, 206 

F Če obstaja polje 120, 121, 123, 124 ali 206, mora biti 

001b = "e", "f", "l" ali "m". 

32. 001b, 125, 127, 128 F Če obstaja polje 125, 127 ali 128, mora biti 001b = "c", 

"d", "g", "i", "j", "l" ali "m". 

33. 001b, 126 F Če obstaja 126, mora biti 001b = "i", "j" ali "m". 

34. 001b, 135, 230, 

336, 337 

W Če obstaja polje 135, 230, 336 ali 337, se preverja, ali je 

001b = "l" ali "m". 

35. 200, 532, 700, 710 F Če ne obstaja nobeno od polj 700, 710 ali 532, mora biti v 

polju 200 indikator 1 (pri anonimnih delih ni osebne ali 

korporativne značnice glavnega vpisa, temveč stvarna). 

36. 001b, 200, 700, 710 I Če je v 200 indikator 1 in 001b = "a", običajno ne obstaja 

niti 700 niti 710. 

37. 421a F Podpolje 421a pri kontinuiranih virih ni ponovljivo. 

38. 208, 001b F Če obstaja polje 208, mora biti 001b = "c", "d" ali "m". 

39. 215gih I Če obstaja podpolje i, se preverja, ali obstaja tudi podpolje 

h. Če obstaja podpolje g, se preverja, ali obstajata podpolji 

i in h. 

40. 215pqr I Če obstaja podpolje q, se preverja, ali obstaja tudi 

podpolje r. Če obstaja podpolje p, se preverja, ali obstajata 

podpolji q in r. 

41. 215opqrs, 011s F Če obstaja katero koli od podpolj 215opqrs, mora obstajati 

011s. 

42. 100bcd F Če je 100b = "e", mora biti leto v 100c novejše kot v 

100d. 

43. vgradna polja v 

bloku 4XX 

F Preverja se, katera polja lahko vgradimo in ali so 

indikatorji v vgrajenih poljih pravilni. Preverja se tudi 

ponovljivost polj. 

44. 4641 F V 4641 je vpisan ID. V zapisu s tem ID-jem mora biti 

vsebina 001c = "m" ali "i". 
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45. 503, 710 F Če obstaja polje 503, mora obstajati tudi 710. 

46. 7X0, 7X1 W Če obstaja polje 700 (710), sta lahko v zapisu največ dve 

polji 701 (711). 

47.  F Znak NSB/NSE in znak za LaTeX morata v enem 

podpolju vedno nastopati v paru. 

48. 200fg, 205fg F Če v katerem koli od teh polj obstaja podpolje g, mora v 

istem polju obstajati tudi podpolje f. 

49. 327a F Preverja se, ali je v polju 327 izpolnjeno podpolje a. 

50. 70X4 W Preverja se, ali je v poljih 70X izpolnjeno podpolje 4. 

51. 001c, maska vnosa F Preverja se ujemanje kode v podpolju 001c z izbrano 

masko vnosa.  

Pravilne so le kombinacije: 

– če je 001c = "m" ali 001c = "d" mora biti izbrana maska 

vnosa M – monografske publikacije ali maska N – 

neknjižno gradivo ali 

– če je 001c = "s" ali 001c = "i" mora biti izbrana maska 

vnosa K – kontinuirani viri ali 

– če je 001c = "c" mora biti izbrana maska vnosa Z – 

zbirni zapisi ali 

– če je 001c = "a" mora biti izbrana maska vnosa A – 

članki in drugi sestavni deli 

52. 710, 503 F Če obstaja polje 503, mora imeti 1. indikator v polju 710 

vrednosti 0, 2. indikator pa 1. 

53. 011cef W Preverja se, ali je v podpolja 011cef vpisano 0000-0000. 

54. 101c F Če obstaja 101c, mora biti indikator v 101 različen od 0. 

55. 011as F Če obstaja podpolje s, mora obstajati tudi podpolje a. 

56. 105b, 300, 324 W Če je v 105b koda "8", se preverja, ali obstaja tudi polje 

300 ali 324. 

57. 200d, 205d, 225d I Preverja se, ali je v podpolju na prvem mestu enačaj. 

58. 901, 902, 911, 912, 

96X podpolje 6 

F Podpolje 6 je obvezno pri poljih, za katera ne velja 

normativna kontrola (podpolje 6 z enako vsebino mora 

obstajati v ustreznem polju 7XX oz. 6XX).  

Pri poljih, za katera velja normativna kontrola, se za 

povezavo med polji uporablja podpolje 3. 

59. 200d, 510 I Če obstaja 200d in ima 200 indikator 1, se preverja, ali 

obstaja tudi 510. 

60. 70Xb, 600b W Če je podpolje b izpolnjeno, se preverja, ali ima 2. 

indikator vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, se 

preverja, ali ima 2. indikator vrednost 0. 

61. 011f I Če v polju 011 obstaja le podpolje f, dobimo sporočilo. 

62. 101afg I Preverja se, ali je v katerem od teh podpolj koda "got" – 

gotski ali "ang" – anglosaški. 

63. 105, 106, 001b W Če obstaja polje 105, mora biti 001b = "a", "b", "l" ali 

"m". Če obstaja polje 106, mora biti 001b = "a", "b" ali 

"m". 

64. 115aprstuvz123 F Navedena podpolja v polju 115 lahko obstajajo samo, če 

je v podpolju 115a koda "a". 
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65. 124b, 121a W Če je v 124b ena od kod "a", "b", "d", "f", "g", "i", "j", se 

preverja, ali je v 121a koda "a". Če je v 124b koda "c" ali 

"e", se preverja, ali je v 121a koda "b". 

66. 700, 710 F Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. 

67. 700, 710, 900, 910 F Če obstaja polje 900, mora obstajati tudi polje 700. Če 

obstaja polje 910, mora obstajati tudi polje 710. 

68. 200b, 001b F Za vsako besedilo v 200b mora biti v 001b ustrezna koda, 

in sicer: za "Kartografsko gradivo" koda "e" ali "f"; za 

"Glasbeni tisk" koda "c" ali "d"; za "Videoposnetek", 

"Film" in "Projicirno gradivo" koda "g"; za "Zvočni 

posnetek" koda "i" ali "j"; za "Slikovno gradivo" koda 

"k"; za "Dva medija" in za "Več medijev" koda "m"; za 

"Predmet" koda "r"; za "Elektronski vir" in "Računalniška 

datoteka" koda "l". 

69. 001d, maska vnosa F Preverja se ujemanje kode v podpolju 001d z izbrano 

masko vnosa. V maskah M, Z in N so možne vse kode v 

001d. V maski K sta možni le kodi 001d = "0" in 001d = 

"1", v maski A pa le koda 001d = "2". 

70. 020ab, 100h F Če je 100h = "slv" in če je v podpolju 020a vpisana koda 

"SI" ter če obstaja v istem polju 020 tudi podpolje 020b, 

potem vsebine polja 020 ne smemo spreminjati. 

71. 001g, 017, 135b, 

856 

W Če je 135b = "i" in 001g ≠ "2", se preverja, ali obstaja  

polje 017 ali 856. 

72. 010ab W Če je polje 010 v zapisu ponovljeno, se preverja, ali vsa 

polja 010, razen enega, vsebujejo podpolje b. 

Izjema so pari polj 010 z 10- in 13-mestnim ISBN 

(pozicije 1–9 v 10-mestni številki se ujemajo s pozicijami 

4–12 v 13-mestni številki), pri katerih nobeno od polj ne 

potrebuje podpolja b. 

73. 532, 700, 710 F Če ne obstaja niti polje 700 niti 710, mora v prvem polju 

532 imeti 1. indikator vrednost 1. 

74. 4XXax F Če je v polju 4XX podpolje x, ni pa podpolja a, mora v 

vzajemni bazi podatkov obstajati zapis s podpoljem 011e, 

katerega vsebina se ujema z vsebino podpolja x (SP=); ta 

zapis mora vsebovati polje 530.  

75. 70X, 600 W Če polje 70X ali 600 vsebuje podpolje d, se preverja, ali 

ima 2. indikator vrednost 0. 

76. 856 W Če je v polje vneseno podpolje z, se preverja, ali je pred 

njim podpolje g ali u. 

77. 115alk F Če je 115l = "k", mora biti 115a = "c" in 115k = "b". 

78. 436, 446, 447 F Če obstaja polje 436 ali 446 ali 447, morata biti v istem 

zapisu vsaj dve taki polji. 

79. 436, 446, 447 F Vsa polja 436 (ali 446 ali 447) morajo imeti enako 

vrednost drugega indikatorja. 

80. 115ag F Če je 115a = "a" in obstaja 115g, mora biti v 115g ena od 

kod "a", "b", "c", "d", "u", "z"; če je 115a = "b", mora biti 

v 115g, če ta obstaja, ena od kod "g", "h", "i", "j", "k", "l", 

"u", "z"; če je 115a = "c", 115g ne sme obstajati. 
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81. 001b, 130 W Če obstaja polje 130, se preverja, ali je v podpolju 001b 

ena od kod "a", "b", "c", "d", "e", "f", "k", "m". 

82. 327 F Polje 327 lahko ponovimo samo, če prvo polje 327 že 

vsebuje maksimalno število podpolj, pri čemer lahko le 

prvo polje 327 vsebuje podpolje 0, vsa polja 327 pa 

morajo imeti enake vrednosti indikatorjev. 

83. 001t, 105b F Če je tipologija 001t = "2.03" in obstaja 105b, mora biti v 

105b ena od kod "j3" ali "j".  

Če je tipologija 001t = "2.04" in obstaja 105b, mora biti v  

105b ena od kod "j1", "j2" ali "j".  

84.  001b, 001t  F Če je tipologija 001t = "2.20" ali "2.21", mora biti 001b = 

"l".   

85.  001c, 110a F Če je 110a = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s".   

86.   105bcd  W Če je 105c = "1" ali 105d = "1", se preverja, ali je 105b = 

"z".  

87.  001t, 011a  F Če je tipologija 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", mora 

zapis vsebovati podpolje 011a, v vzajemni bazi podatkov 

pa mora zapis, ki ga dobimo z iskanjem SP=011a, 

vsebovati kodo 001c = "s".  

88.  001t, 011a, 4641  F Če je tipologija 001t = "1.16" ali "1.17", mora obstajati 

podpolje 4641 ali podpolje 011a. Če ni podpolja 4641, 

mora nadrejeni zapis (glede na 011a) vsebovati 001t = 

"2.06".  
89.  001t, 105b  W Če je tipologija 001t = "2.08", mora biti 105b = "m" ali 

"mb31". Če je tipologija 001t = "2.09", mora biti  

105b = "m2" ali "mb22". Če je tipologija 001t = "2.11", 

mora biti 105b = "m5", "m6", "mb11", "mb12", "mb13", 

"mb14", "mb15", "mb16" ali "mb21". 

90.  001t, 4641  F Če vsebuje nadrejeni zapis z ID iz 4641 eno od kod 001t = 

"2.30", "2.31", "2.32", mora biti v podpolju 001t (če 

obstaja) ena od kod "1.06"–"1.13" ali "1.19"–"1.25". 

91.  001t, 011a, 110a  F Če je 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", v zapisu za 

nadrejeno serijsko publikacijo (z istim ISSN) v podpolju 

110a ne sme biti kode "c" ali "z".  

92.  001t, 105b  F Če je 001t = "2.07" in obstaja 105b, mora biti 105b = "a".  

93.  001at, 017  F Če je 001a = "p" in obstaja 001t, mora obstajati tudi 017.  

94.  600c, 70Xc, 90Xc W Preverja se, ali podpolje c vsebuje arabske številke 

(letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f). 

95.  600d, 70Xd, 90Xd W Preverja se, ali podpolje d vsebuje arabske številke 

(letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f). 

96.  101c W Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 1, se preverja, ali 

obstaja podpolje 101c. 

97.  011ef, 530a, 531a W Če obstaja 530a ali 531a, se preverja, ali obstaja tudi 011e 

ali 011f. 

98.  001t F Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine 

podpolja 001t, če je tipologijo potrdil verifikator 

tipologije. 

99.  001t, 010a, 215a, I Če je 001t = "2.01", se preverja, ali v zapisu obstaja 
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970c podpolje 010a in ali je v podpoljih 215a ali 970c podatek 

o tem, da je v znanstveni monografiji več kot 20 strani. 

100.  001ct, 70X F Če zapis za sestavni del (001c = "a") in njegov nadrejeni 

zapis (ID = 4641) vsebujeta podpolje 001t ter enako 

značnico (70Xabcdf) z enako kodo avtorstva (70X4), 

mora polje 70X v zapisu za sestavni del ali vir vsebovati 

indikator za izključitev iz osebne bibliografije (1. 

indikator je 2). 

101.  001ct, 105e F Če je 001c = "m" in 001t = "2.01", je podpolje 105e 

obvezno. 

102.  001t, 4641 W Preverja se, ali nadrejeni zapis (ID iz 4641) zapisa s 

tipologijo 001t = "1.16" vsebuje podpolje 001t. 

103.  001bc, 017, 337, 

856 

W Če je 001b = "l" in 001c ≠ "a", se preverja, ali obstaja eno 

od polj 017, 337, 856. 

104.  7024, 105b W Če podpolje 7024 vsebuje eno od kod "991", "992", "993" 

ali "994", se preverja, ali se začne vsebina podpolja 105b 

z "m" ali s "p".  

105.  011as F Vnos številke "0000-0000" v podpolji a in s v polju 011 ni 

možen. 

106.  100d, 100b F Podpolje 100d je obvezno, če je 100b = "a", "b", "c", "g" 

ali "j". 

107.  100l, 101ag W Preverja se ujemanje kode za jezik v podpolju 101g (ali 

prvem podpolju 101a, če podpolja 101g ni v zapisu) in 

kode za pisavo v podpolju 100l. Pravilne so kombinacije:  

"ger", "eng", "ita", "spa", "fre", "scr", "slv", "bos", "alb", 

"hun", "slo", "cze", "pol", "dut", "fin", "por", "swe", 

"nor", "dan" in "ba"; 

– "scc" in "cb" ali "ba"; 

– "srp" in "cb" ali "ba";  

– "mac" in "cc";  

– "rus", "bel", "bul", "mol", "mon", "ukr", "bug", "taj", 

"tar", "tut", "tuk" in "ca"; 

– "kir", "kaz", "oss", "uzb", "aze" in "ba" ali "ca" ali "fa"; 

– "che", "rum" in "ca" ali "ba"; 

– "chu" in "oc"; 

– "grc", "gre" in "ga"; 

– "jpn" in "da"; 

– "chi" in "ea"; 

– "heb", "yid", "jrb", "lad" in "ha"; 

– "ara", "per", "oto", "may", "pus", "urd", "ira" in "fa"; 

– "kor" in "ka"; 

– "tha" in "ia"; 

– "hin", "mar", "nep" in "ja"; 

– "san" in "ja" ali "ia". 

Za jezike, ki zgoraj niso navedeni, se pisava ne preverja. 

108.  102a W Če je 001c = "a", se preverja, ali obstaja v nadrejenem 

zapisu podpolje 102a z identično vsebino. 

109.  100il W Če podpolje 100l ≠ "ba" in 100l ≠ "c*", se preverja, ali 

obstaja podpolje 100i (velja za sisteme, ki uporabljajo 
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latinico in cirilico). Če podpolje 100l ≠ "ba", se preverja, 

ali obstaja podpolje 100i (velja za sisteme, ki uporabljajo 

samo latinico). 

110.  100h, 90X36 W Za vsako od vrednosti 2. indikatorja 0, 1, 3 ali 4 sme v 

zapisu obstajati le po eno polje 900. Polji 901 in 902 z 

enakim indikatorjem se lahko ponovita, vendar le, če 

vsebujeta podpolje 6 z različno vsebino. Preverjajo se le 

polja 90X, ki ne vsebujejo podpolja 3. 

Kontrola se izvede le, če je 100h = "scc", "srp" ali "cnr". 

111.  001c, 100bcd W Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja, 

hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "a" ali "b", 

se preverja, ali je: 

– 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) in 

– 100c (članek) ≤ 100d (nadrejeni zapis) 

Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta 

obstaja. 

112.  001c, 100bcd W Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja, 

hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "c", se 

preverja, ali je: 

– 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) 

Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta 

obstaja. 

113.  200f, 205f, 225f F Če je podpolje f ponovljeno in neposredno sledi 

predhodnemu, mora biti v ponovljenem podpolju f na 

prvem mestu enačaj. 

114.  001bct, 110a F Če je 001c = "i", mora biti v primeru vnesene tipologije 

izpolnjen eden od dveh pogojev: 

– 001b = "l" in 110a = "g" ali "f" in v 001t je ena od 

tipologij "2.06", "2.26", "2.27", "2.30", "2.31", "2.32" 

ali  

– 110a = "e" in v 001t je ena od tipologij "2.01", "2.02", 

"2.06", "2.25". 

115.  017az2 F Polje 017 mora vsebovati podpolje 2 in podpolje a ali z. 

116.  001ax F Če je 001a = "d", mora v 001x obstajati identifikacijska 

številka zapisa, ki ga je treba prevzeti. Če je v 001x = "-", 

mora biti 001a = "d". 

117.  600abcdf F Podpolja cdf so dovoljena le za podpoljema a in b. 

118.  100bd F Če je 100b = "b", mora biti 100d različen od "9999". 

119.  001bc, 115agk, 

116a, 117a, 124b, 

126a, 135b 

W Če 001c ≠ "a", se preverja prisotnost kodiranih polj za 

posamezne vrste neknjižnega gradiva: 

– če je 001b = "g", se preveri prisotnost podpolja 115a ter 

enega od podpolj 115g in 115k; 

– če je 001b = "k", se preveri prisotnost podpolja 116a; 

– če je 001b = "r", se preveri prisotnost podpolja 117a; 

– če je 001b = "e" ali "f", se preveri prisotnost podpolja 

124b; 

– če je 001b = "i" ali "j", se preveri prisotnost podpolja 

126a; 

– če je 001b = "l", se preveri prisotnost podpolja 135b. 
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120.  001t, 320a, 4641, 

970g 

W Če je v 001t ena od kod "1.01", "1.02", "1.16", se preveri 

prisotnost podpolja 320a. Prisotnost polja 320 se preveri 

tudi za kodi "1.06" in "1.08", vendar le, če 970g vsebuje 

eno od kod "1" ali "2" oziroma če nadrejeni zapis (ID iz 

4641) v podpolju 001t vsebuje eno od kod "2.31" ali 

"2.32". 

121.  017a2 F Če je 0172 = "doi", se podpolje a ne sme začeti z nizom 

"http://", niti ne sme vsebovati niza "dx.doi.org". 

122.  115akl F Če polje 115 vsebuje podpolje k ali podpolje l, mora 

vsebovati tudi podpolje 115a = "c". 

123.  001bc, 011a, 4641 W Preverja se, ali se ujemata kodi v podpolju 001b v zapisu 

za sestavni del (001c = "a") in njegovem nadrejenem 

zapisu (ISSN iz 011a ali ID iz 4641), vendar le, če v 

nadrejenem zapisu 001b ≠ "m". 

124.  001t, 970 F Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine polja 

970, če je podpolje 001t zaklenjeno. 

125.  001t, 970g F Če obstaja 970g, mora biti v podpolju 001t ena od kod 

"1.06"–"1.13". 

126.  4641, 970g F Podpolji 970g in 4641 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. 

127.  970adg F Če obstaja 970g, morata obstajati tudi podpolji 970a in 

970d. 

128.  70X4, 970b F Če obstaja 970b, mora biti vpisana številka večja od 

skupnega števila izpolnjenih podpolj 70X4 s kodo "070". 

129.  7024, 970f F Če obstaja 970f, mora biti vpisana številka večja od 

skupnega števila izpolnjenih podpolj 7024 s kodo "927". 

130.  70X4 F Isti avtor ne sme imeti v podpolju 70X4 kode "070" in 

hkrati v podpolju 7024 kode "927". 

131.  7024 F Koda avtorstva 927 se vnaša le v podpolje 7024. 

132.  70X4, 970bf W Preverja se številka, vpisana v podpolje 970b (oz. skupno 

število izpolnjenih podpolj 70X4 s kodo "070", če 

podpolja 970b ni) in številka, vpisana v podpolje 970f (oz. 

skupno število izpolnjenih podpolj 7024 s kodo "927", če 

podpolja 970f ni). Prva številka mora biti manjša. 

133.  135b, 856 F Če ima 2. indikator v poljih 856 vrednost 0, mora biti 

135b = "i". 

134.  338 W Če ima 2. indikator v polju 338 vrednost prazno, se 

preverja, ali obstaja le podpolje a. Če ima 2. indikator 

vrednost 1, se preverja, ali obstaja katero od drugih 

podpolj polja 338 (v tem primeru podpolje a ne sme 

obstajati). 

135.  102ab F Če je 102a = "srb" in je podpolje 102b izpolnjeno, mora 

biti v 102b ena od kod "cs" ali "vj". Če je 102a = "bih" in 

je podpolje 102b izpolnjeno, mora biti v 102b ena od kod 

"br", "fb" ali "rs". 

136.  330az, 610az F Če v poljih 330 ali 610 obstaja podpolje z, mora obstajati 

tudi podpolje a. 

137.  916, 71X3 F Če obstaja polje 916, mora biti izpolnjeno vsaj eno 

podpolje 71X3. 
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 Polje Napaka Opis 

138.  91136, 91236, 

71136, 71236 

F Če obstaja polje 911 ali 912 brez izpolnjenega podpolja 3, 

mora obstajati vsaj eno polje 711 ali 712 brez 

izpolnjenega podpolja 3. V takšnem primeru mora biti 

polje 911 ali polje 912 povezano s poljem 711 ali 712 

preko podpolja 6. 

139.  9103, 7103 F Če obstaja polje 910 brez izpolnjenega podpolja 3, mora 

obstajati tudi polje 710 brez izpolnjenega podpolja 3. 

140.  210 W V prvem ali edinem polju 210 se preverja, ali ima 1. 

indikator vrednost prazno. 
 

 

Legenda za vrste napak: 

F (Fatal)  – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena. 

W (Warning), I (Information) – Program opozori na možno napako. 
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B.2 NORMATIVNA BAZA PODATKOV CONOR 

V dodatku so našteta sporočila, ki opozarjajo na napake pri vnosu v normativno 

bazo podatkov CONOR.  

V dodatku so našteta programska sporočila, ki opozarjajo na: 

• neupoštevanje definiranih osnovnih lastnosti polj in podpolj 

• druge napake, do katerih prihaja pri vnosu v podpolja 

• napake, ki se navadno nanašajo na nepravilno kombinacijo več 

podatkov in se ugotovijo ob shranjevanju zapisa 

 

Vsak razdelek v dodatku je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so po 

abecedi urejena programska sporočila. Poleg sporočil so napisane številke, ki 

se nanašajo na kontrole v tabeli. V drugem delu je tabela, v kateri so natančneje 

opisane kontrole, ki se izvedejo.  

B.2.1 Kontrole glede na lastnosti polj in podpolj 

Sporočila, ki opozarjajo na napake glede na osnovne lastnosti polj in podpolj, 

so identična sporočilom, ki se izpišejo v bibliografski bazi podatkov in so 

opisana v dodatku B.1.1. 

B.2.2 Kontrole ob vnosu v podpolje 

Sporočila, ki se izpišejo, opozarjajo na napake ob vnosu v podpolje. 

 

• Napačen datum. [1] 

• Napačna številka. [2] 

• Podpolje ne sme vsebovati ID-ja zapisa, ki ga urejate. [4] 

• Podpolje ne sme vsebovati ID-ja zapisa, ki ima manj polj 200, kot 

zapis, ki ga urejate. [4] 

• Podpolje ne sme vsebovati ID-ja zapisa, ki je v drugi maski. [4] 

• Podpolje ??? ne sme vsebovati ID-ja zapisa, ki je označen kot zbrisan 

ali razdružen. [4] 

• Povezovanje zapisa z istim zapisom ni dovoljeno. [5] 

• V nadomestni točki dostopa mora biti v podpolju 2007 enaka koda kot 

v izbrisani točki dostopa. [4] 

• Vpisali ste ID zapisa iz napačne maske. [5] 
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• Zapisa za publikacijo ni v COBIB-u. [3] 

 

Tabela B.2-1: Normativna baza podatkov CONOR – kontrole ob vnosu v podpolje  

 Polje Napaka Opis 

1.  835d, 836d, 990a F Preverja se pravilnost vnosa datuma. 

2.  001x F Preverja se pravilnost vnosa identifikacijske številke.  

3.  990b F Preverja se, ali v COBIB-u obstaja zapis z identifikacijsko 

številko, ki je vnesena v podpolje 990b. 

4.  001ax, 990n F V podpolji 001x in 990n ne smemo vnašati 

identifikacijske številke normativnih zapisov, ki imajo: 

– v podpolju 001a kodo "d" ali "r"; 

– manj polj 200, kot jih je v zapisu, ki ga urejamo; 

– v podpolju 2007 kodo, ki se razlikuje od kode v 

podpolju 2007 v zapisu, ki ga urejamo. 

Prav tako ne smemo v podpolji 001x in 990n vnašati 

identifikacijskih številk normativnih zapisov, ki so bili 

kreirani v drugi maski vnosa, in tudi ne identifikacijske 

številke zapisa, ki ga urejamo. 

5.  5003, 5103 F V podpolje 5003 lahko vnesemo le identifikacijsko 

številko zapisa za osebno ime, v podpolje 5103 pa le 

identifikacijsko številko zapisa za ime korporacije. Tudi 

identifikacijske številke zapisa, ki ga urejamo, ni možno 

vnesti. 
 

Legenda za vrste napak: 

F (Fatal)  – Vnosnega polja ne moremo zapustiti, dokler napaka ni popravljena. 

 

B.2.3 Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Sporočila, ki se izpišejo ob shranjevanju zapisa, opozarjajo na druge vsebinske 

napake. Ob shranjevanju se izpišejo tudi sporočila, ki so opisana v dodatku 

B.2.1. Na nekatere napake nas program samo opozori, druge pa so takšne, da 

jih moramo odpraviti, preden lahko shranimo zapis. Kadar je zapis označen za 

brisanje (001a = "d"), se izvedejo samo kontrole št. 1–4. 

• Dodatni zapis za normativno točko dostopa v domačem jeziku mora 

vsebovati kodo za jezik (2009). [40] 

• Enaka variantna točka dostopa obstaja še v ??? zapis-u/-ih. [27] 

• Glede na kodo v podpolju 001c mora obstajati polje ???. [54] 

• Glede na vsebino podpolja 001x mora biti zapis označen kot razdružen 

(001a = "r"). [4] 

• Glede na vsebino podpolja 001x mora biti zapis označen za brisanje  

(001a = "d"). [3] 

• Ime osebe z datumom. Preverite, ali se lahko uporablja kot predmetna 
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oznaka (106a = "0")! [20] 

• Kode za regije (102b) vnašamo, če je v 102a koda "srb" ali "bih". [16] 

• Letnica v polju 190 je novejša od letnice v polju 191. [25] 

• Manjka povezava z zapisom za sorodno točko dostopa (5??3). [47] 

• Napačen 2. indikator v polju ???. [5] 

• Napačna koda za regijo (podpolje 102b). [49] 

• Normativna točka dostopa ??? iz polja 200 je tudi v zapisu z ID=??? 

[11] 

• Normativna točka dostopa ??? iz polja 210 je tudi v zapisu z ID=??? 

[51] 

• Normativni točki dostopa v obeh pisavah morata vsebovati enako šifro 

raziskovalca (200r). [43] 

• Pisava enotne točke dostopa v normativnem zapisu ne ustreza pisavi 

stvarnega naslova v povezanih bibliografskih zapisih. Dodajte 

vzporedno točko dostopa ali popravite kodo v 2007. [46] 

• Podpolje ??? ne sme vsebovati ID-ja zapisa, ki je označen kot zbrisan 

ali razdružen. [28] 

• Podpolje ???c vsebuje številko. Preverite pravilnost vnosa! [32] 

• Polja 035, ki vsebuje oznako DLC, ni mogoče zbrisati. [26] 

• Polje za povezano normativno točko dostopa v domačem jeziku mora 

vsebovati kodo za jezik (7009). [41] 

• Polje ??? je ponovljivo le za vzporedno obliko osebnega imena. [44] 

• Polje 200 ponovimo le za alternativno obliko normativne točke dostopa 

v drugi pisavi. Koda za pisavo je obvezna! [35] 

• Polje 320 uporabljamo samo v splošnih pojasnjevalnih zapisih  

(001b = "z"). [9] 

• Polje 835 uporabljamo samo v zapisih s kodo "d" ali "r" v podpolju 

001a. [10] 

• Polje 990 mora vsebovati vsa tri podpolja (a, b, n). [30] 

• Polji 150 in 210 se ne ujemata. Če gre za sestanek ali posvetovanje, 

mora biti v podpolju 150b vpisana koda "1" in izpolnjeno eno izmed 

podpolj 210def. [17] 

• Polji ??? se razlikujeta v strukturi. [45] 

• Popravljen zapis (001a = "c") ne sme biti označen kot nepopoln  

(001g = "3"). [18] 

• Potreben je vnos vira za točko dostopa (810a). [37] 

• Pri normativnih točkah dostopa v dveh pisavah se mora koda za pisavo 

prve točke dostopa ujemati s kodo za pisavo jezika katalogizacije. [39] 
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• Priporočamo vnos letnice rojstva (190a), kadar gre za osebo iz vaše 

države. [21] 

• Priporočamo vnos točke dostopa v cirilici. [36] 

• Splošna pojasnjevalna točka dostopa je napačno kodirana v podpolju 

100b. [8] 

• Šifra raziskovalca ??? iz podpolja 200r je tudi v zapisu z ID=??? [11] 

• Točka dostopa ??? obstaja tudi v zapisu z ID=???. [12], [52] 

• Točka dostopa ne vsebuje letnice (200f). Preverite kodo v podpolju 

152a! [34] 

• Točka dostopa vsebuje identifikacijsko oznako (200cdf). Preverite kodo 

v podpolju 120b! [31] 

• Točko dostopa lahko uporabljamo kot predmetno oznako (106a = "0"). 

Preverite, ali manjka podatek v podpolju 200f! [22] 

• Tudi zapis z ID=??? vsebuje ???, le brez dodatka. [14] 

• Tudi zapis z ID=??? vsebuje ime ???, le z dodatkom. [13] 

• V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. [33] 

• V polju ??? je napačno vpisan dan. [24] 

• V polju ??? je napačno vpisan mesec. [24] 

• V polju ??? so podpolja napačno razvrščena. [38], [53] 

• V poljih 210, 410, 510 se vrednosti indikatorjev razlikujejo. Preverite 

vrednosti! [48] 

• V polju ??? je podpolje a obvezno. [23] 

• V zapisu z vzporednimi točkami dostopa je lahko le eno polje 700. [42] 

• Vrednost v podpolju 102a je Salvador. Preverite kodo za nacionalnost! 

[15] 

• Začetnice imen vnašamo v podpolje a. [7] 

• Zapis s šifro raziskovalca se mora nanašati na eno samo osebo  

(120b = "a"). [19] 

• Zapis vsebuje dve enaki točki dostopa (preverjajo se polja 200, 400, 

500, 700). [6] 

• Zapis vsebuje dve enaki točki dostopa (preverjajo se polja 210, 410, 

510). [50] 

• Zapis z isto številko DLC (polje 001) je že v bazi podatkov CONOR 

(polje 035). [26] 

• Zapis, označen kot razdružen (001a = "r"), mora v podpolju 001x 

vsebovati vsaj dva ID-ja. [2] 

• Zapis, označen za brisanje (001a = "d"), mora v podpolju 001x 

vsebovati en ID. [1] 
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• Zapisi, označeni kot zbrisani ali razdruženi, ne smejo vsebovati polj 

990. [29] 

 

Tabela B.2-2: Normativna baza podatkov CONOR – kontrole ob shranjevanju zapisa 

 Polje Napaka Opis 

1. 001ax F Če je 001a = "d", je v 001x samo en ID normativnega 

zapisa. 

2. 001ax F Če je 001a = "r", sta v 001x vsaj dva ID-ja, ločena z 

vejico. 

3. 001ax F Če je v 001x en ID, mora biti 001a = "d". 

4. 001ax F Če sta v 001x vsaj dva ID-ja, ločena z vejico, mora biti 

001a = "r". 

5. 200, 400, 500, 700 F Če je podpolje b izpolnjeno, mora imeti 2. indikator 

vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, mora imeti 2. 

indikator vrednost 0. 

6. 200, 400, 500, 700 F Vsaj eno izmed podpolj abcd v poljih 200, 400, 500 ali 

700 mora biti različno. 

7. 200ab, 400ab, 

500ab, 700ab 

W Če je v podpolju a samo začetnica (ena črka in pika), se 

preverja, ali je podpolje b izpolnjeno. 

8. 001b, 100b F Če je 001b = "z", mora biti 100b = "x". 

9. 001b, 320 F Polje 320 izpolnjujemo samo, če je 001b = "z". 

10. 001a, 835 F Polje 835 izpolnjujemo samo v zapisih, označenih za 

brisanje (001a = "d"), ali v razdruženih zapisih (001a = 

"r"). 

11. 200abcdf, 200r F V bazi CONOR.XX ne smeta obstajati dva zapisa z vsemi 

enakimi podpolji 200abcdf oziroma z enako šifro 

raziskovalca (200r). 

12. 200abcdf, 400abcdf W Preverja se, ali v bazi CONOR.XX obstaja polje 200 

(400), ki se ujema s katerim koli poljem 400 (200) v bazi. 

Pri tem se za primerjavo upoštevajo podpolja abcdf. 

13. 200abcdf W Če pri vnosu imena v polje 200 to ime že obstaja v nekem 

drugem zapisu, in to z dodatkom, se preverja, ali smo tudi 

v našem zapisu vnesli dodatek. Za dodatek se štejejo vse 

kombinacije podpolj cdf. 

14. 200abcdf W Če je v zapisu polje 200, se preveri, ali je v bazi še kak 

zapis z enakima podpoljema 200a in 200b, vendar brez 

podpolj cdf. 

15. 102a I Preverja se, ali je v 102a vpisana koda "slv" – Salvador. 

16. 102ab W Če je izpolnjeno podpolje 102a, sme biti podpolje 102b 

izpolnjeno le v primeru, če je v podpolju 102a vsebina 

"srb" ali "bih". 

17. 150b, 210def F Če je 150b = "1", mora biti izpolnjeno eno izmed podpolj 

210edf, in obratno.  

18. 001a, 001g W Če je 001a = "c", podpolje 001g ne sme biti izpolnjeno.  

19. 120b, 200r F Če je podpolje 200r izpolnjeno, mora biti 120b = "a".  

20. 106a, 200f W Če je podpolje 200f izpolnjeno, se preverja, ali je 106a = 

"0".  
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 Polje Napaka Opis 

21. 102a, 120b, 190a, 

200 

W Če je v zapisu polje 200 in v podpolju 120b koda "a" ter je 

v podpolje 102a vnesena koda domače države (npr. 102a 

= "svn"), se preverja, ali je izpolnjeno tudi podpolje 190a.  

22. 001c, 106a, 200f I Če je 001c = "a" in 106a = "0", se preverja, ali je 

izpolnjeno tudi podpolje 200f. 

23. 190, 191, 200, 210, 

400, 410, 500, 510, 

686, 810, 990, 700 

F V naštetih poljih je podpolje a obvezno. 

24.  190bc, 191bc W Preverja se, ali je mesec v podpoljih 190b, 191b in dan v 

podpoljih 190c, 191c pravilno vnesen.  

25. 190a, 191a F Letnica v polju 191 mora biti novejša od letnice v polju 

190. 

26. 035a F Polja 035, katerega vsebina se začne z oznako DLC, ne 

smemo brisati. V bazi CONOR.XX ne sme biti dveh 

enakih polj 035a. Preverja se le zapise, prevzete iz 

LC/NAF.  

27. 400abcdf, 

410abcdefgh 

I Preverja se, ali enake variantne točke dostopa obstajajo 

tudi v drugih zapisih. 

28. 001a, 001x, 990n F V podpolji 001x in 990n ne smemo vnašati ID-jev 

normativnih zapisov, ki imajo v 001a kodo "d" ali "r".  

29. 001a, 990 W Preverja se, ali zapis, ki ima v 001a kodo "d" ali "r", 

vsebuje polja 990. 

30. 990abn F Če uporabimo polje 990, moramo obvezno izpolniti vsa 

podpolja (a, b in n). 

31. 200cdf, 120b W Če je podpolje 200c, d ali f izpolnjeno, se preverja, ali je v 

120b koda "b". 

32. 200c, 400c, 500c, 

700c 

W Arabske številke ne sodijo v podpolja 200c, 400c, 500c, 

700c. 

33. 200d, 400d, 500d, 

700d 

W Arabske številke ne sodijo v podpolja 200d, 400d, 500d, 

700d. 

34. 200f, 152a W Če je v 001c koda "a" in v 152a koda "AACR2R", se 

preverja, ali je podpolje 200f izpolnjeno. 

35. 2007 F Če je polje 200 ponovljeno, morata obe polji 200 

vsebovati izpolnjeno podpolje 7. V enem mora biti koda 

"ba", v drugem pa neka druga koda. 

36. 2007 W Če je 2007 = "ba", se preverja, ali obstaja drugo polje 200 

z 2007 = "c*". 

37. 810a W Preverja se, ali je podpolje 810a v zapisu. 

38. 200abcdf, 

400abcdf, 

500abcdf, 700abcdf 

F Podpolja cdf v poljih 200, 400, 500, 700 morajo stati za 

podpoljema a in b. 

39. 100g, 2007 F Če je 100g = "c*" in je polje 200 ponovljeno, se mora v 

prvem polju 200 podpolje 7 začeti s "c". 

40. 2009, 700 F Če je polje 700 ponovljeno, mora polje 200 vsebovati 

podpolje 9. 

41. 200, 7009 F Če je polje 200 ponovljeno, mora polje 700 vsebovati 

podpolje 9. 

42. 200, 700 F Če je polje 200 ponovljeno, se polje 700 ne sme ponoviti. 
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 Polje Napaka Opis 

43. 200r F Če je polje 200 ponovljeno in vsebuje podpolje r, morata 

obe polji vsebovati enako podpolje 200r. 

44. 200, 700 F Zapis sme vsebovati največ dve polji 200 in največ dve 

polji 700. 

45. 200, 700 F Če je polje 200 ali polje 700 ponovljeno, morata imeti obe 

polji enako strukturo podpolj (ista podpolja v enakem 

vrstnem redu). 

46. 2007, 100l (v 

povezanih 

bibliografskih 

zapisih) 

F V normativnem zapisu, ki vsebuje le eno polje 200, in to 

polje vsebuje podpolje 7, se preverja, ali se koda v 

podpolju 2007 ujema s kodo v podpolju 100l v povezanih 

bibliografskih zapisih. 

Pravilne so le kombinacije: 

– 2007 = c* in 100l = (c* ali oc) 

– 2007 = ba in 100l ≠ (c* ali oc) 

47. 5XX3 F V poljih 5XX je podpolje 3 obvezno. 

48. 210, 410, 510 W Preverja se, ali se vrednosti indikatorjev v vseh poljih 210, 

410 in 510 ujemajo. 

49. 102ab F Če je 102a = "srb" in je podpolje 102b izpolnjeno, mora 

biti v 102b ena od kod "cs" ali "vj". Če je 102a = "bih" in 

je podpolje 102b izpolnjeno, mora biti v 102b ena od kod 

"br", "fb" ali "rs". 

50. 210, 410, 510  F Vsaj eno izmed podpolj abcdefgh v poljih 210, 410, 510 

mora biti različno. 

51. 210abcdefgh F V bazi CONOR.XX ne smeta obstajati dva zapisa z vsemi 

enakimi podpolji 210abcdefgh. 

52. 210abcdefgh, 

410abcdefgh 

W Preverja se, ali v bazi CONOR.XX obstaja polje 210 

(410), ki se ujema s katerim koli poljem 410 (210) v bazi. 

Pri tem se za primerjavo upoštevajo podpolja abcdefgh. 

53. 210abcdefgh, 

410abcdefgh, 

510abcdefgh  

F Podpolja bcdefgh v poljih 210, 410, 510 morajo stati za 

podpoljem a. 

54. 001c, 2XX F Preverja se ujemanje kode v podpolju 001c s prisotnostjo 

polja 2XX. Pravilne so le kombinacije: 

– če je 001c = "a", mora biti v zapisu polje 200 

– če je 001c = "b", mora biti v zapisu polje 210 
 

 

 

Legenda za vrste napak: 

F (Fatal)  – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena. 

W (Warning), I (Information) – Program opozori na možno napako. 
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B.3 NORMATIVNA BAZA PODATKOV SGC 

V dodatku so našteta sporočila, ki opozarjajo na napake pri vnosu v normativno 

bazo podatkov SGC.  

V dodatku so našteta programska sporočila, ki opozarjajo na: 

• neupoštevanje definiranih osnovnih lastnosti polj in podpolj 

• druge napake, do katerih prihaja pri vnosu v podpolja 

• napake, ki se navadno nanašajo na nepravilno kombinacijo več 

podatkov in se ugotovijo ob shranjevanju zapisa 

 

Vsak razdelek v dodatku je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so po 

abecedi urejena programska sporočila. Poleg sporočil so napisane številke, ki 

se nanašajo na kontrole v tabeli. V drugem delu je tabela, v kateri so natančneje 

opisane kontrole, ki se izvedejo.  

B.3.1 Kontrole glede na lastnosti polj in podpolj 

Sporočila, ki opozarjajo na napake glede na osnovne lastnosti polj in podpolj, 

so identična sporočilom, ki se izpišejo v bibliografski bazi podatkov in so 

opisana v dodatku B.1.1. 

B.3.2 Kontrole ob vnosu v podpolje 

Sporočila, ki se izpišejo, opozarjajo na napake ob vnosu v podpolje. 

 

• Napačen datum. [1] 

• Napačna številka. [2] 

 

Tabela B.3-1: Normativna baza podatkov SGC – kontrole ob vnosu v podpolje  

 Polje Napaka Opis 

1.  801c, 835d, 836d, 

991c 

F Preverja se pravilnost vnosa datuma. 

2.  001x F Preverja se pravilnost vnosa identifikacijske številke. 
 

Legenda za vrste napak: 

F (Fatal)  – Vnosnega polja ne moremo zapustiti, dokler napaka ni popravljena. 
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B.3.3 Kontrole ob shranjevanju zapisa 

Sporočila, ki se izpišejo ob shranjevanju zapisa, opozarjajo na druge vsebinske 

napake. Ob shranjevanju se izpišejo tudi sporočila, ki so opisana v dodatku 

B.3.1. Na nekatere napake nas program samo opozori, druge pa so takšne, da 

jih moramo odpraviti, preden lahko shranimo zapis.  

• Enaka normativna točka dostopa v angleščini je tudi v zapisu z ID=???. 

[38] 

• Enaka normativna točka dostopa je tudi v zapisu z ID=???. [6] 

• Glede na kodo v podpolju 001c mora obstajati polje ???. [25] 

• Kode za regije (102b) vnašamo, če je v 102a koda "srb" ali "bih". [10] 

• Letnica v polju 190 je novejša od letnice v polju 191. [16] 

• Lokalne kode za geografska območja (160b) vnašamo pri kodah  

"e-xv---", "e-au---", "e-ci---", "e-hu---" ali "e-it---". [11] 

• Manjka podatek o viru za točko dostopa (810a ali 815a). [21] 

• Manjka podpolje ???5. [26] 

• Manjka polje 160. [40] 

• Napačen 1. indikator v polju ???. [35] 

• Napačen 2. indikator v polju ???. [1] 

• Neustrezna kombinacija podpolj 2, 3, 5 in 8 v polju 4XX. [27] 

• Normativna točka dostopa ne more biti hkrati širši in ožji izraz. 

Normativna točka dostopa ??? obstaja že kot širši izraz v zapisu z  

ID=??? za točko dostopa iz polja 5XX (podpolje 5 = "g"). Ustrezno 

popravite! [4] 

• Normativna točka dostopa se lahko uporabi kot predmetna točka 

dostopa, če je v 106a vrednost "0" ali "2". [20] 

• Podpolje ??? lahko vnesete le v polja, ki vsebujejo tudi podpolje 2. [28] 

• Podpolje ???c vsebuje številko. Preverite pravilnost vnosa! [18] 

• Polja 035, ki vsebuje oznako "DLC" ali "NNHWW", ne spreminjamo 

in ne brišemo. [29] 

• Polja 801 ne smemo brisati. [31] 

• Polje 152 je v zapisu obvezno. [34] 

• Priporočamo vnos letnice rojstva (190a), kadar gre za osebo iz vaše 

države. [9] 

• Prva štiri mesta kod za geografska območja v podpoljih 160a in 160b se 

morajo ujemati. [12] 

• Splošna pojasnjevalna točka dostopa je napačno kodirana v podpolju 

100b. [5] 
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• Številčna podpolja v poljih 2XX, 4XX in 7XX dodajamo pred podpolje 

a v naraščajočem vrstnem redu. [33] 

• Točka dostopa ??? obstaja tudi v zapisu z ID=???. [3] 

• Točka dostopa iz polja 950 je že v zapisu ID=???. Ustrezno popravite! 

[24], [37] 

• Točka dostopa vsebuje identifikacijsko oznako (200cdf). Preverite kodo 

v podpolju 120b! [17] 

• Tudi zapis z ID=??? vsebuje ???, le brez dodatka. [7] 

• V bazi SGC ne sme biti več enakih polj 035. Ista kontrolna številka je 

tudi v zapisu z ID=???. [30] 

• V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. [19] 

• V polju ??? je napačno vpisan dan. [15] 

• V polju ??? je napačno vpisan mesec. [15] 

• V polju ??? je podpolje a obvezno. [14] 

• V polju ??? so podpolja napačno razvrščena. [22] 

• V polju 152 je lahko izpolnjeno bodisi podpolje a bodisi podpolje b. 

[13] 

• V zapisih za posvetovanja in sestanke je obvezen vnos kode za 

posvetovanje ali sestanek (150b = "1"). [23] 

• V zapisu ne sme biti več enakih točk dostopa: ???. [2] 

• Vrednost v podpolju 102a je Salvador. Preverite kodo za nacionalnost! 

[8] 

• Vsebini podpolj 250n in 250m nista usklajeni. [39] 

• Zapis vsebuje več podpolj 4XX3 z istim ID. [32] 

• Zapis vsebuje več podpolj 9503 z istim ID. [36] 

 

Tabela B.3-2: Normativna baza podatkov SGC – kontrole ob shranjevanju zapisa 

 Polje Napaka Opis 

1. 200, 400, 500, 700 F Če je podpolje b izpolnjeno, mora imeti 2. indikator 

vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, mora imeti 2. 

indikator vrednost 0. 

2. 2XX, 4XX, 5XX, 

7XX  

F Preverjajo se polja 2XX, 4XX, 5XX, 7XX brez podpolja 

2. V vsakem od teh polj mora biti drugačna točka dostopa. 

3. 001a, 2XX, 4XX F Točka dostopa v polju 2XX (4XX) se mora razlikovati od 

točke dostopa v poljih 4XX (2XX) v vseh drugih zapisih v 

bazi SGC. Izvzeta so polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 2, 

in zapisi z 001a = "d". 

4. 2XX, 5XX F Zapisi za točke dostopa iz polj 5XX, ki vsebujejo podpolje 

5 s kodo "g", ne smejo vsebovati iste točke dostopa, kot jo 

ima v polju 2XX izvorni zapis, in kode "g" v podpolju 5. 
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 Polje Napaka Opis 

5. 001b, 100b F Če je 001b = "z", mora biti 100b = "x". 

6. sistemsko polje, 

001a, 2XX 

F V bazi SGC ne sme biti več veljavnih zapisov z enako 

točko dostopa v polju 2XX. 

7. 200abcdf I Če je v zapisu polje 200, se preveri, ali je v bazi še kak 

zapis z enakima podpoljema 200a in 200b, vendar brez 

podpolj cdf. 

8. 102a I Preverja se, ali je v 102a vpisana koda "slv" – Salvador. 

9. 102a, 190a, 200 W Če je v zapisu polje 200 in je v podpolje 102a vnesena 

koda domače države (npr. 102a = "svn"), se preverja, ali 

je izpolnjeno tudi podpolje 190a. 

10. 102ab W Če je podpolje 102a izpolnjeno, sme biti podpolje 102b 

izpolnjeno le v primeru, če je vsebina podpolja 102a "srb" 

ali "bih". 

11. 160ab F Če je podpolje 160a izpolnjeno, sme biti podpolje 160b 

izpolnjeno le v primeru, ko je vsebina podpolja 160a  

"e-xv---", "e-au---", "e-ci---", "e-hu---" ali"e-it---". 

12. 160ab F Če je v podpolju 160a ena od kod "e-xv---", "e-au---", "e-

ci---", "e-hu---" ali"e-it---" in če je izpolnjeno tudi 

podpolje 160b, se morajo prva štiri mesta v obeh 

podpoljih ujemati. 

13. 152ab F Izpolnjeno je lahko samo eno od podpolj 152a in b. 

14. 160, 190, 191, 

2XX, 3XX, 4XX, 

5XX, 675, 686, 

7XX, 810, 815, 

820, 825, 830, 835, 

990 

F V naštetih poljih je podpolje a obvezno. 

15. 190bc, 191bc F Preverja se, ali je mesec v podpoljih 190b, 191b in dan v 

podpoljih 190c, 191c pravilno vnesen.  

16. 190a, 191a F Letnica v polju 191 mora biti novejša od letnice v polju 

190. 

17. 200cdf, 120b W Če je podpolje 200c, d ali f izpolnjeno, se preverja, ali je v 

120b koda "b".  

18. 200c, 400c, 500c, 

700c 

W Arabske številke ne sodijo v podpolja 200c, 400c, 500c, 

700c.  

19. 200d, 400d, 500d, 

700d 

W Arabske številke ne sodijo v podpolja 200d, 400d, 500d, 

700d. 

20. 106a, 152b F Če je podpolje 152b izpolnjeno, se preverja podpolje 

106a, v katerem smeta biti le kodi "0" ali "2". 

21. 001b, 810a, 815a W Če je 001b = "x", se preverja, ali je v zapisu katero od 

podpolj 810a ali 815a. 

22. 200abcdf, 

400abcdf, 

500abcdf, 700abcdf 

F Podpolja cdf v poljih 200, 400, 500, 700 morajo stati za 

podpoljema a in b.  

23. 150b, 210def F Če je izpolnjeno eno od podpolj 210def, mora biti  

150b = "1". 

24.  4XX3, 9503a F Preverja se, ali obstaja enak ID kot v podpolju 9503 tudi v 

tem ali katerem drugem verificiranem zapisu v podpolju 
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 Polje Napaka Opis 

4XX3 oz. ali obstaja enaka točka dostopa kot v podpolju 

950a tudi v tem ali katerem drugem verificiranem zapisu v 

poljih 4XX (polje vsebuje tudi podpolje 2) ali 2XX.  

25. 001c, 2XX F Preverja se ujemanje kode v podpolju 001c s prisotnostjo 

polja 2XX. Pravilne so le kombinacije: 

– če je 001c = "a", mora biti v zapisu polje 200 

– če je 001c = "b", mora biti v zapisu polje 210 

– če je 001c = "c", mora biti v zapisu polje 215 

– če je 001c = "e", mora biti v zapisu polje 220 

– če je 001c = "f", mora biti v zapisu polje 230 

– če je 001c = "h", mora biti v zapisu polje 240 

– če je 001c = "i", mora biti v zapisu polje 243 

– če je 001c = "j", mora biti v zapisu polje 250 

26. 5XX5, 950 F V poljih 5XX in polju 950 je podpolje 5 obvezno. 

27. 4XX2358 F Polja 4XX, ki vsebujejo podpolje 5 s kodo "n", morajo 

vsebovati tudi podpolja 2, 3 in 8. Polja 4XX brez podpolja 

5 ali s podpoljem 5, ki vsebuje kode, različne od "n", ne 

smejo vsebovati podpolj 2, 3 in 8. 

28. 001b, 400, 410, 

415, 420, 430, 443, 

450 

F Preverjajo se le zapisi 001b = "x". V polja 400, 410, 420, 

430 in 443 brez podpolja 2 ne sme biti možno vpisati 

podpolj "j", "x", "y" in "z". V polje 415 brez podpolja 2 ne 

sme biti možno vpisati podpolj "j" in "y". V polje 450 

brez podpolja 2 ne sme biti možno vpisati podpolj "j" in 

"z". 

29. 035 F Polja 035, katerega vsebina se začne z oznako "(DLC)" ali 

"(NNHWW)", ne smemo brisati. 

30. 035a F V bazi SGC ne sme biti več enakih podpolj 035a. 

31. 801 F Polja 801 ne smemo brisati.  

32. 4XX3 F V zapisu ne sme biti več enakih podpolj 4XX3. 

33. 2XXa, 4XXa, 

7XXa 

F Podpolja v obliki številk morajo biti dodana pred 

podpoljem 2XXa, 4XXa in 7XXa ter razvrščena v 

naraščajočem vrstnem redu. 

34. 152 F Vsak zapis mora vsebovati polje 152. 

35. 215, 250, 300, 305, 

310 

F Če je v zapisu polje 215 ali 250, potem mora imeti 1. 

indikator v polju 300, 305 in 310 vrednost 1. 

36. 9503 F V zapisu ne sme biti več enakih podpolj 9503. 

37. 4XX3, 9503a W Preverja se, ali obstaja enak ID kot v podpolju 9503 tudi v 

podpolju 4XX3 katerega drugega neverificiranega zapisa 

oz. ali obstaja enaka točka dostopa kot v podpolju 950a 

tudi v poljih 4XX katerega drugega neverificiranega 

zapisa (polje vsebuje tudi podpolje 2) ali 2XX.  

38. sistemsko polje, 

001a, 7XX 

F V bazi SGC ne sme biti več veljavnih zapisov z enako 

točko dostopa v polju 7XX. 

39. 250nm F Začetek dvomestne kode v podpolju 250m se mora 

ujemati s kodo v podpolju 250n. 

40. 001b, 160, 250y  F Če je 001b = "y" in če je izpolnjeno tudi podpolje 250y, 

mora biti v zapisu tudi polje 160. 
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Legenda za vrste napak: 

F (Fatal)  – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena. 

W (Warning), I (Information) – Program opozori na možno napako. 

 



© IZUM, november 2021 Dodatek C-1 

 

C METADAT 

Pri nekaterih vrstah gradiva so na voljo podatki, ki so uporabni pri pripravi 

bibliografskih zapisov. Lahko gre za podatke založnikov, lahko pa tudi za 

podatke iz kakih drugih virov, na primer iz akademskih repozitorijev.  

Tovrstni podatki se zbirajo v bazi podatkov METADAT, od tam pa jih 

knjižnice lahko prevzamejo v COBIB. Za vpis podatkov v METADAT se 

knjižnice, ki bi te podatke želele uporabljati pri katalogizaciji, dogovorijo s 

ponudnikom teh podatkov in IZUM-om.  

Ponudniki morajo urediti prenos svojih podatkov v METADAT, IZUM pa 

poskrbi za konverzijo v ustrezni format. Podatkovne sheme iz različnih virov se 

med seboj razlikujejo, zato je za vsakega ponudnika treba pripraviti drugo 

konverzijo.  

Podatki posameznega ponudnika so vidni le knjižnicam, ki katalogizirajo 

gradivo ponudnika. 

Za dostop do baze podatkov METADAT potrebujemo pooblastilo 

CAT_METADAT. 

V dodatku je opisana baza podatkov METADAT, nato sledi opis okna, v 

katerem poteka predogled in izbira zapisa iz baze podatkov METADAT in 

postopki pri delu z zapisi iz te baze. 
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C.1 OKNO METADAT 

Za potrebe izbire in predogleda zapisov iz baze podatkov METADAT služi 

okno METADAT. Okno se odpre, če v meniju Iskanje v oknu Bibliografski 

zapis izberemo metodo METADAT. 

 

 

Slika C.1-1: Okno METADAT 

 

Elementi okna so: 

• naslovna vrstica 

• zgornji del okna s seznamom zapisov 

− pri "ID" se izpiše zaporedna številka zapisa v bazi podatkov 

METADAT 

− pri "Ponudnik" se izpiše izvor zapisa in datum, ko je bil zapis vpisan 

v bazo METADAT 

− pri "Status v COBISS" se izpiše status, ki ga ima zapis ob prenosu v 

lokalno in vzajemno bazo podatkov  

− pri "Status pri ponudniku" se izpiše status, ki ga ima zapis pri 

ponudniku   

− pri "Zapis" se izpiše kreator zapisa, COBISS.SI-ID in 

najpomembnejša polja iz bibliografskega zapisa 
 

• spodnji del okna s podatki o izbranem zapisu 



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

Dodatek C.1-2 © IZUM, november 2021 

 

− na desni strani je predogled bibliografskega zapisa 

− na levi strani so dodatni podatki o zapisih v bazi METADAT  

• gumbi 

− Dostop – dostop do bibliografskega vira (e-knjige) na spletni strani 

ponudnika 

− Zapis knjižnice / Zapis ponudnika – preklapljanje med 

predogledom že urejene in nato začasno shranjene verzije zapisa v 

bazo METADAT ter predogledom izvornega zapisa. Pri novih 

zapisih preklop na zapis knjižnice ni možen, ker zapis knjižnice še 

ne obstaja. V desnem delu okna je privzet prikaz zapisa knjižnice, 

razen pri novih zapisih. 

− Izberi – nalaganje bibliografskega zapisa v odložišče zapisov 

vmesnika za katalogizacijo, in to tiste verzije zapisa, ki je vidna v 

desnem delu okna 

− Briši – brisanje zapisa iz baze METADAT  

− Osveži – osvežitev zapisov v oknu 

− Zapri – zaprtje okna 

 

V levem delu so vidni dodatni podatki o zapisu v bazi podatkov METADAT:  

• METADAT-ID 

Zaporedna številka se določi takoj, ko se zapis prvič vpiše v bazo 

podatkov METADAT. 

• COBISS.SI-ID 

COBISS.SI-ID se določi takrat, ko katalogizator bibliografski zapis 

odpre v urejevalniku vmesnika za katalogizacijo. 

• Ponudnik  zapisa 

Naveden je vir, iz katerega se je zapis prenesel v bazo METADAT, in 

datum, ko je bil zapis vpisan v bazo METADAT. 

• Status v COBISS  

Zapis ima ob prenosu v lokalno in vzajemno bazo podatkov različne 

statuse.  

Možne vrednosti so: 

− novo  

Zapis je nov in še ni bil naložen v urejevalnik. 

− v obdelavi  

Zapis je nekdo urejal in ga samo začasno shranil. Pri tem se zapis 

shrani v METADAT, ne pa tudi v lokalno in vzajemno bazo. 

− v urejanju 

Zapis pravkar nekdo ureja.   
 

• Datum statusa v COBISS 

Naveden je datum zadnje spremembe statusa. 

• Status pri ponudniku 

Podatek se spreminja pri ponudniku zapisa. Možne vrednosti so 

odvisne od ponudnika. 

• Datum statusa pri ponudniku 
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Naveden je datum zadnje spremembe statusa. 

• Kontaktni podatki  

Naveden je e-naslov kontaktne osebe, vendar podatek ni obvezen. 

• Zapis prevzela knjižnica 

Vpiše se akronim knjižnice, ki zapis ureja. 
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C.2 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

V odložišču zapisov delujejo metode za zapise iz baze podatkov METADAT 

podobno kot metode za zapise iz lokalne baze podatkov in iz COBIB-a. 

Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z zapisi iz baze podatkov METADAT, 

so neaktivne. 
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C.3 UREJEVALNIK ZAPISA 

Zapise iz baze podatkov METADAT dopolnjujemo v urejevalniku zapisa v 

oknu Bibliografski zapis.  

V meniju Zapis so na voljo metode za upravljanje z zapisi, kot so urejanje 

zapisa, prevzemanje zapisa, programsko preverjanje zapisa, začasno 

shranjevanje zapisa in shranjevanje zapisa. Metode, ki ne pridejo v poštev pri 

delu z zapisi iz baze METADAT, so neaktivne. 

C.3.1 Upravljanje z zapisi 

V COBIB in lokalno bazo podatkov lahko prevzemamo zapise iz baze 

podatkov METADAT. Knjižnica ima na voljo le zapise ponudnikov, s katerimi 

se je dogovorila za prevzemanje zapisov. 

Z metodo Zapis / Prevzemi zapis najprej prevzamemo zapis iz baze podatkov 

METADAT, dopolnimo podatke in ga shranimo. Če pri tem uporabimo metodo 

Zapis / Začasno shrani zapis, se dopolnitve shranijo le v METADAT, če pa 

za shranjevanje uporabimo metodo Zapis / Shrani zapis, se zapis shrani v 

COBIB in lokalno bazo, v oknu METADAT pa ni več viden. 
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C.4 POSTOPKI PRI DELU Z ZAPISI IZ BAZE PODATKOV 

METADAT 

V poglavju so opisani tipični postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov 

METADAT.  

C.4.1 Prevzemanje zapisov 

Ko je zapis shranjen v bazi podatkov METADAT, ga lahko od tam 

prevzamemo. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / METADAT. 

Odpre se okno METADAT. 

2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama (status zapisa je 

"novo") in kliknemo gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov, okno 

METADAT pa se zapre. 

3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno Maske vnosa, 

v katerem izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. 7.1.11). 

Če imamo definirano privzeto masko vnosa, se zapis naloži v urejevalnik. 

Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje 

napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na 

gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis. 

 

4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

5. Zapis shranimo. Če uporabimo: 

• metodo Zapis / Začasno shrani zapis, se zapis shrani le v bazo 

podatkov METADAT 
 

• metodo Zapis / Shrani zapis, se zapis shrani v COBIB in lokalno bazo 

podatkov in ni več viden v oknu METADAT 
 

Postopek  
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Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas 

program na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-

u, ki bi lahko bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 

7.1.10). 

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

C.4.2 Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 

Zapis, ki smo ga že prevzeli iz baze podatkov METADAT, lahko ponovno 

uredimo. Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali 

spreminjamo. Če je bil zapis iz baze METADAT že shranjen v COBIB in 

lokalno bazo podatkov, ga lahko, kot vse druge zapise iz 

COBISS3/Katalogizacije, nadalje urejamo po postopku, opisanem v pogl. 

8.4.1. 

Če je bil zapis shranjen le v METADAT, ga lahko od tam prikličemo za 

nadaljnje urejanje. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis. 

1. Izberemo metodo Iskanje / METADAT. 

Odpre se okno METADAT. 

2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama (status zapisa je 

"v obdelavi") in kliknemo gumb Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče, okno 

METADAT pa se zapre. 

3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.  

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis. 

 

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v 

urejevalniku so opisane v pogl. 7. 

5. Zapis shranimo. Če uporabimo: 

• metodo Zapis / Začasno shrani zapis, se zapis shrani le v bazo 

podatkov METADAT 
 

  

Postopek  
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• metodo Zapis / Shrani zapis, se zapis shrani v COBIB in lokalno bazo 

podatkov in ni več viden v oknu METADAT 
 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  
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D SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO 

NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD 

V nekaterih operacijskih sistemih (npr. Linux) so lahko določene vroče tipke 

ali kombinacije tipk rezervirane za druga opravila in zato v programski opremi 

COBISS3 ne delujejo. V takih primerih bližnjice ob imenu metode v menijih 

programske opreme niso navedene in je možno izbrati le metodo (npr. namesto 

s kombinacijo tipk <Ctrl> + <Alt> + <S> lahko zapis shranimo le z metodo 

Zapis / Shrani zapis). 

 

Tabela D-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod  

Bližnjica (vroče 

tipke) 

Postopek, metoda Okno 

<D> vpis tekočega datuma in ure ali datuma, ki je za 

en dan novejši od vpisanega datuma  

izvoz zapisov 

 

 vpis tekočega datuma v obliki LLLLMMDD; 

enakovredna je metoda iz priročnega menija 

Vstavi trenutni datum 

urejevalnik zapisa 

<W> vpis datuma in ure, ki sta za en teden novejša od 

tekočega ali vpisanega datuma 

izvoz zapisov 

<M> vpis datuma in ure, ki sta za en mesec novejša od 

tekočega ali vpisanega datuma 

izvoz zapisov 

preslednica brisanje vpisanega datuma in ure izvoz zapisov 

<Alt> + <M> aktiviranje menijske vrstice in odpiranje menija 

Sistem; druge menije nato odpiramo s tipkama za 

pomik <levo>, <desno>; metodo iz menija 

izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo 

sprožimo s pritiskom na preslednico ali tipko 

<Enter> 

brskalnik 

<Alt> + <C> aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente 

in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik 

<gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, 

<PgDn> 

brskalnik 

 zapiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda 

Pogled / Strnjen prikaz 

urejevalnik zapisa 
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<Alt> + <W> aktiviranje delovnega področja; zapise za 

nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za 

pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, 

<PgDn> 

brskalnik 

<Alt> + <R> aktiviranje okna s povezavami; zapise za 

nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za 

pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, 

<PgDn>; izbran zapis prenesemo na delovno 

področje z dvakratnim klikom 

brskalnik 

<Alt> + <E> odpiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda 

Pogled / Razširjen prikaz 

urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <C> kopiranje označenega besedila v odložišče 

besedila oz. kopiranje vsebine podpolja  

vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik 

kopiranje celotne vsebine (programskih sporočil) 

iz okna Sporočilo 

Dvakratni klik označitev besede vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik 

Trikratni klik označitev vrstice vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik 

<Alt> + dvakratni 

klik 

kopiranje označenega besedila v odložišče 

besedila 

brskalnik (le v atributih 

razreda in delovnem 

področju), iskalnik (le v 

seznamu rezultatov iskanja), 

pregledovalnik (le v zavihku 

Osnovni prikaz) 

<F2> ali  

<Alt> + dvakratni 

klik 

odpiranje vnosnega polja za indikatorje  urejevalnik zapisa 

<F2> ali  

<Enter> 

odpiranje vnosnega polja pri podpoljih  urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <E> prenos zapisa z delovnega področja v odložišče 

zapisov; enakovredna je metoda Objekt / Uredi 

brskalnik 

<Ctrl> + <X> prenos označenega besedila v odložišče besedila  iskalnik, urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <V> vstavljanje besedila iz odložišča besedila na 

izbrano mesto  

iskalnik, urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <P> tiskanje zapisa na tiskalnik   brskalnik, 

odložišče zapisov 

<F1> pomoč, prikaz polj v formatu COMARC; 

enakovredna je metoda Pogled / Pomoč 

COMARC 

vmesnik za katalogizacijo  

<F3> iskanje zapisov v iskalniku; enakovredna je 

metoda Razred / Išči  

brskalnik, urejevalnik zapisa 

<F4> iskanje zapisa po ključu; enakovredna je metoda 

Razred / Išči po ključu  

brskalnik 

<F5> osvežitev seznama zapisov na delovnem področju 

oz. osvežitev zapisa v urejevalniku 

brskalnik, urejevalnik zapisa 
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<F7> dodajanje polja; enakovredna je metoda  

Urejanje / Dodaj polje 

urejevalnik zapisa  

odstranitev vseh objektov z delovnega področja; 

enakovredna je metoda Delovno področje / 

Odstrani vse objekte  

brskalnik 

<F9> dodajanje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Dodaj podpolje  

urejevalnik zapisa  

<PgUp> prejšnja stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<PgDn> naslednja stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<Home> prva stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<End> zadnja stran predogled izpisa, šifrant v 

spustnem seznamu, šifrant v 

ločenem oknu 

<Ctrl> + <A>  označitev vsebine v vnosnem polju in celotne 

vsebine zavihka v odložišču zapisov oz. 

pregledovalniku 

vmesnik za katalogizacijo, 

pregledovalnik (le v 

zavihkih MARC in 

Standardni prikaz) 

<Ctrl> + <A> in 

<Delete> 

brisanje vsebine v vnosnem polju urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <D> dodajanje vnaprej definirane vrednosti v 

podpolje; enakovredna je metoda Urejanje / 

Dodaj definirano vrednost 

urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <F7> brisanje polja; enakovredna je metoda  

Urejanje / Zbriši polje  

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <F9> brisanje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Zbriši podpolje  

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <Alt> + 

<F7> 

lepljenje polja; enakovredna je metoda  

Urejanje / Prilepi polje 

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <Alt> + 

<F9> 

lepljenje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Prilepi podpolje 

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <Alt> + 

<S> 

shranjevanje zapisa; enakovredna je metoda 

Zapis / Shrani zapis 

urejevalnik zapisa  

<Ctrl> + <N> kreiranje novega zapisa; enakovredna je metoda 

Zapis / Kreiraj zapis 

vmesnik za katalogizacijo 

<Ctrl> + <S> vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS) iskalnik, urejevalnik zapisa 

<Ctrl> + <Enter> sprožitev iskanja; enakovreden je klik na gumb 

Poišči 

iskalnik (ukazni način 

iskanja) 

<Ctrl> + 

<preslednica> 

vnos znaka za razvrščanje "≠" (NSB/NSE) urejevalnik zapisa 

<Alt> + <F7> kopiranje polja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Kopiraj polje 

urejevalnik zapisa  

<Alt> + <F9> kopiranje podpolja; enakovredna je metoda 

Urejanje / Kopiraj podpolje  

urejevalnik zapisa  

<Enter> potrditev in zaključitev vnosa v vnosno polje urejevalnik zapisa  
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<Escape> preklic vnosa v vnosno polje urejevalnik zapisa  

zapiranje okna vmesnik za katalogizacijo, 

iskalnik, pregledovalnik, 

nabor znakov COBISS, 

šifrant v spustnem seznamu, 

šifrant v ločenem oknu  

<Tab>, nato 

preslednica 

odpiranje okna za prikaz šifranta urejevalnik zapisa  

tipka za pomik 

<desno> 

premik atributa iz seznama na levi strani med 

izbrane atribute na desni strani; enakovreden je 

gumb Dodaj 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 

tipka za pomik 

<levo> 

premik atributa iz seznama na desni strani med 

neizbrane atribute na levi strani; enakovreden je 

gumb Odstrani 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 

<Alt> + tipka za 

pomik <gor> 

pomik izbranega atributa za prikaz rezultatov 

iskanja za vrstico više v seznamu na desni strani; 

enakovreden je gumb Gor 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 

<Alt> + tipka za 

pomik <dol> 

pomik izbranega atributa za prikaz rezultatov 

iskanja za vrstico niže v seznamu na desni strani; 

enakovreden je gumb Dol 

okno za urejanje prikazov 

rezultatov iskanja 
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E ATRIBUTI ZA PRIKAZ REZULTATOV 

ISKANJA 

V dodatku je podan seznam atributov z ustreznimi polji in podpolji, iz katerih 

se lahko izpisujejo podatki v prikazu rezultatov iskanja v bibliografskih bazah 

podatkov in normativnih bazah podatkov. 
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E.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV 

Tabela E.1-1: Seznam atributov in podatkov za prikaz rezultatov iskanja v bibliografskih bazah 

podatkov 

Atribut Podatki za prikaz 

Avtor 700abcdf, 701abcdf, 710abcdefgh, 711abcdefgh 

Avtor – korporacija 710abcdefgh, 711abcdefgh, 712abcdefgh 

Avtor – oseba 700abcdf, 701abcdf, 702abcdf 

Bibliografski nivo 001c 

COBISS.XX-ID ID 

CODEN 040a 

Datum kopiranja Datum prvega prevzema iz COBIB-a 

Datum kreiranja Datum kreiranja 

Datum redakcije Datum zadnjega ažuriranja 

Dodatek k naslovu 200e 

Druge klasifikacije 686abc 

Drugi standardni identifikatorji 017ab 

Država izida 102a  

Enotni naslov 500abhiklmnqrstu 

Fizična oblika 106a, 115a, 116a, 117a, 124b, 126a, 130a, 135b 

Fizični opis 215acde 

ID starega/originalnega zapisa 001ex 

Ime korporacije kot predmetna oznaka 601abcdefghwxyz 

Impresum 210abcdefgh 

ISBN 010a 

ISMN 013a 

ISSN 011ecf 

ISSN vira 011as 

Izdaja 205abdfg 

Izdelovalec 210g 

Izpisani naslov 532a 

Je nadaljevanje 430ax 

Jezik besedila 101a 

Jezik besedila/izvirnika 101ac 

Jezik libreta itd./Jezik podnapisov 101hj 

Ključni naslov 530ab 

Koda za ilustracije 105a 

Koda za literarno vrsto 105f 

Koda za namembnost 100e 

Kraj izdelave 210e 

Kraj izida 210a 

Kreator  Kreator zapisa 

Leto izida 100c 

Leto izida, distribucije itd. 210d 

Lokalna številka 000g 

Matematični podatki 206a 

Matična publikacija priloge 422ax 
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Atribut Podatki za prikaz 

Nadaljuje se kot 440ax 

Napačna številka obveznega izvoda 021z 

Napačna številka uradne publikacije 022z 

Napačni CODEN 040z 

Napačni ISBN 010z 

Napačni ISMN 013z 

Napačni ISSN 011z 

Naslov 200acehi 

Naslov in navedba odgovornosti 200abcdefghi 

Naslov podrejenega dela 200i 

Nastala z združitvijo 436ax 

Navedba izdaje 205a 

Opomba k izvodu 316a059 

Opomba o bibliografijah 320a 

Opomba o disertaciji 328adefg 

Opomba o izvajalcih 323a 

Opomba o izvirniku 324a 

Opomba o izvoru 317a059 

Opomba o nagradi 334a 

Opomba o pogostnosti 326a 

Opomba o postopku 318abcdefhijklnopr059 

Opomba o referencah 321a 

Opomba o reprodukciji 325a 

Opomba o sistemskih zahtevah 337a 

Opomba o sodelavcih pri nastanku enote 322a 

Opomba o uporabnikih 333a 

Opomba o vrsti elektronskega vira 336a 

Opomba o vsebini 3270a 

Opombe 300a, 320a, 326a, 328a, 336a, 337a 

Osebno ime kot predmetna oznaka 600abcdfwxyz 

Oznaka podrejenega dela 200h 

Oznaka za leto izida 100b 

Podatki o zapisu 001aghx 

Podzbirka 411ax 

Podzbirka k 410ax 

Pogostnost izhajanja 110b 

Polje za lokalne potrebe 830a, 992b 

Posebni podatki o gradivu 206a, 207a, 208ad, 230a 

Predmetne oznake 600abcdfwxyz, 601abcdefghwxyz, 602acfwxyz, 

604atwxyz, 605ahiklmnqrsujwxyz, 606awxyz, 

607awxyz, 608awxyz, 609awxyz, 610a 

Predmetne oznake SGC 600abcdfwxyz, 601abcdefghwxyz, 

602acdfwxyz, 604atwxyz, 

605ahiklmnqrsujwxyz, 606awxyz, 607awxyz, 

608awxyz, 609awxyz 

Prejšnji naslov 520ae 

Preostale kontrolirane predmetne oznake 602afwxyz, 605ahiwxyz, 606awxyz, 607awxyz, 

608awxyz, 609awxyz 

Preostali naslednji naslovi 441ax, 444ax, 445ax, 446ax 

Preostali prejšnji naslovi 431ax, 434ax, 435ax 
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Atribut Podatki za prikaz 

Priloga 421ax 

Prosto oblikovane predmetne oznake 610a 

Različne druge izdaje 452ax, 453ax, 454ax 

Različne druge povezave 481a, 482a, 488ax 

Redaktor Zadnji redaktor zapisa 

Sekundarni avtorji 702abcdf, 712abcdefgh 

Sistem COBISS Dvočrkovna oznaka sistema 

Splošna opomba 300a 

Splošna oznaka gradiva 200b 

Standardni identifikatorji 010abdz, 011ed, 013abdz, 0172abdz, 071ab 

Status in vrsta gradiva DELETE; NEWID=nnnnn, FATH, SON, 

LOCAL, 001bct, 110a  

Status zapisa 001a 

Strani 215a 

Stvarni naslov 200a 

Številka obveznega izvoda 021ab 

Številka uradne publikacije 022ab 

Število knjižnic 998 

Tipologija 001t 

UDK 675a 

UDK-skupina 675b 

UDK za iskanje 675c 

UDK za statistiko 675s 

URL 856uz 

Variantni naslovi 510ae, 513ae, 514a, 515a, 516a, 517a, 518a 

Vir 200ahi (matična enota sestavnega dela v 

monografski publikaciji) 

200ahi (matična enota sestavnega dela v 

kontinuiranem viru) in 011a, 215gihk (sestavni 

del) 

Vrsta elektronskega vira 135a 

Vrsta kontinuiranega vira 110a 

Vrsta vsebine 105bcdfg, 110d, 125c, 128a, 140def 

Vrsta zapisa 001b 

Založnik 210c 

Založniška številka 071ab 

Zbirka 225adefhivx  

Združi se z _, _ in nastane _ 447ax 

Značnica glavnega vpisa 503a, 700abcdf, 710abcdefgh 
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E.2 NORMATIVNA BAZA PODATKOV CONOR 

Tabela E.2-1: Seznam atributov in podatkov za prikaz rezultatov iskanja v normativni bazi 

podatkov CONOR 

Atribut Podatki za prikaz 

CONOR.XX-ID ID 

Datum kreiranja Datum kreiranja 

Datum zadnjega ažuriranja Datum zadnjega ažuriranja 

Frekvenca Število povezanih zapisov v COBIB-u 

Ime korporacije 210abcdefgh, 410abcdefgh, 510abcdefgh 

Jezik 101a 

Jezik in nacionalnost 101a, 102a 

Korporacija – dodatek/kraj sestanka 210ce 

Kreator zapisa Kreator zapisa 

Leto rojstva/začetka – smrti/prenehanja 190a, 191a 

Leto sestanka 210f, 410f, 510f 

Nacionalnost 102a 

Najpogostejši kreator 911b 

Normativna točka dostopa 200abcdf, 210abcdefgh 

Normativna točka dostopa – osebno ime 200abcdf 

Normativna točka dostopa – ime 

korporacije 

210abcdefgh 

Opombe za uporabnike 300a, 320a, 330a, 340a 

Osebno ime 200abcdf, 400abcdf, 500abcdf 

Podatek je v 810ab 

Podatka ni v 815a 

Podatki o zapisu 001abgx 

Posvojitelj zapisa Posvojitelj zapisa 

Sorodne točke dostopa 500abcdf5, 510abcdefgh5 

Splošna opomba 830a 

Status neveljaven zapis, glej ID=001x 

Status in tip normativne točke dostopa neveljaven zapis, glej ID=001x, 001c, 100b 

Šifra raziskovalca 200r 

Šifra ustanove/organizacije 911a 

Številka LC 035a 

Tip normativne točke dostopa 001c, 100b 

Uporaba 820a 

URL 856uz 

Variantne točke dostopa 400abcdf5, 410abcdefgh5 

Zadnji redaktor zapisa Redaktor zapisa 
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E.3 NORMATIVNA BAZA PODATKOV SGC 

Tabela E.3-1: Seznam atributov in podatkov za prikaz rezultatov iskanja v normativni bazi 

podatkov SGC 

Atribut Podatki za prikaz 

LCHS 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 

430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 

480axyz (samo tista polja, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "lc") 

MeSH 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 

430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 

480axyz (samo tista polja, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo 

"mesh") 

Normativna točka dostopa 200abcdf, 210abcdefgh, 215axz, 220acf, 230abhiklmnqrsuw, 

240at, 243afilnt, 250axy, 280axyz 

Normativna točka dostopa (eng) 700abcdf, 710abcdefgh, 715axz, 720acf, 730abhiklmnqrsuw, 

740at, 743afilnt, 750axy, 780axyz 

Opombe za katalogizatorje 820a, 830a 

Opombe za uporabnike 300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 340a 

RAMEAU 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 

430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 

480axyz 

(samo tista polja, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "ram") 

Sears 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 

430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 

480axyz 

(samo tista polja, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "sears") 

SGC.XX-ID 999c oz. ID, če 999c ne obstaja 

Sorodne točke dostopa 500abcdf, 510abcdefgh, 515axz, 520acf, 530abhiklmnqrsuw, 

540at, 543afilnt, 550axy, 580axyz 

(samo tista polja 5XX, ki v podpolju 5 ne vsebujejo kode "g") 

Širši izrazi 500abcdf, 510abcdefgh, 515axz, 520acf, 530abhiklmnqrsuw, 

540at, 543afilnt, 550axy, 580axyz  

(samo tista polja 5XX, ki v podpolju 5 vsebujejo kodo "g") 

Tip točke dostopa 001c 

UDK 675a 

Variantne točke dostopa 400abcdfgjxyz, 410abcdefghjx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 

430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 

480axyz 

(samo tista polja 4XX, ki so brez podpolja 2) 



COBISS3/Katalogizacija COBISS  

 

Dodatek E.1-2 © IZUM, april 2020 

 

Atribut Podatki za prikaz 

Viri 810ab 
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F PREVZEMANJE IZ TUJIH BAZ 

PODATKOV 

V dodatku so opisane posebnosti posameznih komponent programske opreme 

za delo z zapisi iz tujih baz podatkov. 

Iskalna polja in atributi za prikaz podatkov se lahko od baze do baze 

razlikujejo. Odvisni so od nabora, ki ga da na voljo ponudnik posamezne baze 

podatkov. 
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F.1 ONLINE KATALOG KONGRESNE KNJIŽNICE 

Zapisi so v formatu MARC 21 in dostopni na strežniku Z39.50 Kongresne 

knjižnice.  

F.1.1 Iskalnik 

Zgornji del iskalnika se razlikuje od iskalnika za bibliografske zapise v formatu 

COMARC/B, saj vsebuje le iskalna polja, polja za vnos iskalnih zahtev in 

gumbe Poišči, Novo iskanje, Zadnje iskanje. Spodnji del iskalnika, kjer se 

izpišejo rezultati iskanja, je skoraj enak iskalniku po bibliografskih bazah, 

izpuščeni sta le polji za spremembo prikaza rezultatov iskanja in izbiro 

predhodno shranjene poizvedbe. 

Na voljo so iskalna polja: 

• Standardna številka 

• Avtor 

• Naslov 

• Leto izida 

Pri vnosu iskalne zahteve je treba upoštevati, da je v Online katalogu 

Kongresne knjižnice pri "Leto izida" indeksiran podatek o letu izida iz 

4. območja bibliografskega opisa in ne podatek o letu izida iz polja s 

splošnimi podatki o obdelavi, ki se sicer navadno uporablja za iskanje. 

• Založnik 

• Jezik 

• Predmetne oznake 

• Ključne besede 

 

Kadar je število zadetkov večje od 1.000, se med rezultati iskanja izpiše prvih 

1.000 bibliografskih zapisov. 

F.1.2 Pregledovalnik 

V pregledovalniku so na voljo trije zavihki, ki omogočajo prikaz zapisa v treh 

formatih: Osnovni prikaz, MARC in Izvorni MARC. 

F.1.2.1 Osnovni prikaz 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

• LCCN 
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• avtor 

• naslov 

• leto izida 

• impresum 

• zbirka 

• ISBN 

• jezik 

• predmetne oznake 

F.1.2.2 Prikaz v formatu MARC 

V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format 

COMARC/B. 

F.1.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC 

V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21. 

F.1.3 Odložišče zapisov 

Metode za zapise iz Online kataloga Kongresne knjižnice delujejo v odložišču 

zapisov podobno kot za zapise iz lokalne baze podatkov in iz COBIB-a.  

Za prikaz zapisa v formatu MARC 21 je dodana metoda Odložišče / Prikaži v 

izvornem formatu. Zapis v formatu MARC 21 natisnemo, tako da za metodo 

Odložišče / Prikaži v izvornem formatu izberemo še metodo  

Odložišče / Natisni zapis. 

 

Opozorilo: 

Metoda Odložišče / Pripravi zapise za izpis ni aktivna, kadar je v odložišču 

izbran zapis iz online kataloga Kongresne knjižnice ali neke druge tuje baze 

podatkov. 
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F.2  WORLDCAT 

Zapisi so v formatu MARC 21 in dostopni na OCLC-jevem strežniku Z39.50.  

F.2.1 Iskalnik 

Zgornji del iskalnika se razlikuje od iskalnika za bibliografske zapise v formatu 

COMARC/B, saj vsebuje le iskalna polja, polja za vnos iskalnih zahtev, gumbe 

za pregled pojmov in gumbe Poišči, Novo iskanje, Zadnje iskanje. Spodnji 

del iskalnika, kjer se izpišejo rezultati iskanja, je skoraj enak iskalniku po 

bibliografskih bazah, izpuščeni sta le polji za spremembo prikaza rezultatov 

iskanja in izbiro predhodno shranjene poizvedbe. 

Na voljo so iskalna polja: 

 Standardna številka 

 OCLC ID 

 Avtor 

 Naslov 

 Leto izida 

 Založnik 

 Jezik 

 Predmetne oznake 

 Ključne besede 

 Kraj založbe 

 Zbirka 

 Opombe 

 Enotni naslov 
 

F.2.2 Pregledovalnik 

V pregledovalniku so na voljo trije zavihki, ki omogočajo prikaz zapisa v treh 

formatih: Osnovni prikaz, MARC in Izvorni MARC. 

F.2.2.1 Osnovni prikaz 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

 OCLC ID 

 avtor 

 naslov 

 leto izida 
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 impresum 

 zbirka 

 ISBN 

 jezik 

 predmetne oznake 
 

F.2.2.2 Prikaz v formatu MARC 

V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format 

COMARC/B. 

F.2.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC 

V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21. 

F.2.3 Odložišče zapisov 

Metode za zapise iz baze podatkov WorldCat delujejo v odložišču zapisov 

podobno kot za zapise iz lokalne baze podatkov in iz COBIB-a.  

Za prikaz zapisa v formatu MARC 21 je dodana metoda Odložišče / Prikaži v 

izvornem formatu. Zapis v formatu MARC 21 natisnemo, tako da za metodo 

Odložišče / Prikaži v izvornem formatu izberemo še metodo  

Odložišče / Natisni zapis. 

 

Opozorilo: 

Metoda Odložišče / Pripravi zapise za izpis ni aktivna, kadar je v odložišču 

izbran zapis iz baze podatkov WorldCat ali neke druge tuje baze podatkov. 
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F.3 ISSN 

Baza podatkov ISSN je nameščena na IZUM-ovem strežniku in se ažurira 

enkrat dnevno. Zapisi so v formatu MARC 21.  

F.3.1 Iskalnik 

Iskalnik je podoben iskalniku za bibliografske zapise v formatu COMARC/B. 

V zgornjem delu iskalnika je izpuščen gumb za preklop iskanja v lokalni bazi 

podatkov in v COBIB-u, polje za razvrščanje rezultatov iskanja, gumb za izbiro 

dodatnih operatorjev, gumb za shranjevanje vpisanih iskalnih kriterijev in polji 

za dodatno omejitev iskanja. V spodnjem delu iskalnika sta izpuščeni le polji 

za spremembo prikaza rezultatov iskanja in izbiro predhodno shranjene 

poizvedbe.   

Na voljo so iskalna polja: 

 ISSN 

 Ključni naslov 

 Naslov 

 Založnik 

 Kraj izida 

 Začetno leto 

 Zaključno leto 

 Izdajatelj 

 Povezani naslovi 

 Povezani ISSN 

 Država 

 Jezik 

 ISSN-L 

 Koda nacionalnega centra ISSN 

 Status publikacije 

 Vrsta kontinuiranega vira 

 Pogostnost 

 Koda medija 

 UDK 

 Skrajšani ključni naslov 
 

F.3.2 Pregledovalnik 

V pregledovalniku so na voljo trije zavihki, ki omogočajo prikaz zapisa v treh 

formatih: Osnovni prikaz, MARC in Izvorni MARC. 
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F.3.2.1 Osnovni prikaz 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

 ISSN 

 ključni naslov 

 založnik 

 kraj izida 

 leto izida 

 izdajatelj 

 številčenje 

 pogostnost 

 država 

 jezik 

 ISSN-L 

 koda nacionalnega centra ISSN 

 UDK 

 skrajšani ključni naslov 

 naslov 

 povezani naslovi 

F.3.2.2 Prikaz v formatu MARC 

V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format 

COMARC/B. 

F.3.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC 

V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21. 

F.3.3 Odložišče zapisov 

Metode za zapise iz baze podatkov ISSN delujejo v odložišču zapisov podobno 

kot za zapise iz lokalne baze podatkov in iz COBIB-a.  

Za prikaz zapisa v formatu MARC 21 je dodana metoda Odložišče / Prikaži v 

izvornem formatu. Zapis v formatu MARC 21 natisnemo, tako da po metodi 

Odložišče / Prikaži v izvornem formatu izberemo še metodo  

Odložišče / Natisni zapis. 

 

Opozorilo: 

Metoda Odložišče / Pripravi zapise za izpis ni aktivna, kadar je v odložišču 

izbran zapis iz baze podatkov ISSN ali neke druge tuje baze podatkov. 

 

  



COBISS  COBISS3/Katalogizacija 

 

© IZUM, november 2021  Dodatek F.4-1 

 

F.4 LC/NAF 

Normativni zapisi so v formatu MARC 21 in dostopni na strežniku Z39.50 

Kongresne knjižnice.  

F.4.1 Iskalnik 

Zgornji del iskalnika se razlikuje od iskalnika za normativne zapise v formatu 

COMARC/A, saj vsebuje le iskalna polja, polja za vnos iskalnih zahtev in 

gumbe Poišči, Novo iskanje, Zadnje iskanje. Spodnji del iskalnika, kjer se 

izpišejo rezultati iskanja, je skoraj enak iskalniku po normativni bazi CONOR, 

izpuščeni sta le polji za spremembo prikaza rezultatov iskanja in izbiro 

predhodno shranjene poizvedbe. 

Na voljo so iskalna polja: 

• Osebno ime 

• Ime korporacije 

• Ime konference 

• Normativna točka dostopa 

• Enotni naslov 

• Zemljepisno ime 

• Ključne besede 

• Kontrolna številka 

 

Kadar je število najdenih zapisov večje od 10.000, se med rezultati iskanja 

izpiše prvih 10.000 normativnih zapisov. 

F.4.2 Pregledovalnik 

V pregledovalniku so na voljo trije zavihki, ki omogočajo prikaz zapisa v treh 

formatih: Osnovni prikaz, MARC in Izvorni MARC. 

F.4.2.1 Osnovni prikaz 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

• LCCN 

• normativna točka dostopa 

• variantne točke dostopa 

• sorodne točke dostopa 
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F.4.2.2 Prikaz v formatu MARC 

V zavihku je vidna preslikava zapisa iz formata MARC 21 v format 

COMARC/A. 

F.4.2.3 Prikaz v izvornem formatu MARC 

V zavihku je viden zapis v formatu MARC 21. 

F.4.3 Odložišče zapisov 

Metode za zapise iz normativne baze podatkov LC/NAF delujejo v odložišču 

zapisov podobno kot za normativne zapise iz baze CONOR.  

Za prikaz zapisa v formatu MARC 21 je dodana metoda Odložišče / Prikaži v 

izvornem formatu. Zapis v formatu MARC 21 natisnemo, tako da za metodo 

Odložišče / Prikaži v izvornem formatu izberemo še metodo  

Odložišče / Natisni zapis. 

 

Opozorilo: 

Metode Preveri zapis, Prevzemi odgovornost za zapis, Prekliči odgovornost 

za zapis, Poveži z bibliografskimi zapisi in Pripravi zapise za izpis niso 

aktivne, kadar je v odložišču izbran zapis iz baze LC/NAF. 
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G CORES 

Podatki, ki se nanašajo na nekdanje in sedanje osebe (uredniki ipd.) in 

korporacije, ki sodelujejo pri nastajanju kontinuiranih virov, se beležijo v 

posebni bibliografski bazi podatkov, ločeno od COBIB-a. V bazi podatkov 

CORES obstaja tako za vsak kontinuirani vir po en zapis, ki poleg osnovnih 

identifikacijskih podatkov vsebuje tudi podatke o odgovornostih, ki se sproti 

ažurirajo za potrebe bibliografij. Baza podatkov CORES je namenjena 

predvsem za izpise osebnih bibliografij. 

V poglavju je opisana baza podatkov CORES, nato so predstavljene 

komponente programskega segmenta COBISS3/Katalogizacija (vmesnik za 

katalogizacijo, iskalnik in pregledovalnik) in postopki pri delu z zapisi iz baze 

podatkov CORES.  

Za bazo podatkov CORES je v brskalniku dodan samostojni razred CORES, ki 

je viden le s pooblastilom CAT_NEWCORES. Komponente vmesnika za 

CORES delujejo po istih principih kot komponente v razredu Bibliografski 

zapis, zato so opisane predvsem razlike. 

V bazi podatkov CORES ni možno kreirati novih zapisov za kontinuirane vire, 

lahko jih samo prevzamemo iz COBIB-a. Nato pa jih lahko dopolnjujemo na 

enak način kot v COBIB-u. 
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G.1 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO 

Postopke pri delu z zapisi iz baze podatkov CORES.XX izvajamo v 

urejevalniku in odložišču vmesnika za katalogizacijo, tj. v oknu CORES. 

 

Izhajamo iz brskalnika. 

1. Označimo razred CORES in nato izberemo metodo Razred / Vmesnik za 

katalogizacijo. 

Odpre se okno CORES.  

 

Nasvet: 

Okno CORES najhitreje odpremo, če kliknemo ikono  v orodni vrstici, 

potem ko smo izbrali razred. 

 

Meniji v menijski vrstici imajo enak pomen kot v oknu Bibliografski zapis. 

Metode, ki pri zapisih iz baze CORES ne pridejo v poštev, so izključene. 

 

Postopek  
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Slika G.1-1: Zapis iz baze podatkov CORES – seznam metod 
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G.2 ISKALNIK 

Za iskanje po bazi podatkov CORES se odpre podoben iskalnik, kot za iskanje 

po bibliografskih bazah podatkov.  

 

 

Slika G.2-1: Primer iskalnika po bazi podatkov CORES 

 

Iskalnik lahko odpremo v brskalniku ali vmesniku za katalogizacijo, tj. v oknu 

Bibliografski zapis ali oknu Normativni zapis (CONOR) ali oknu CORES. 

V zgornjem delu okna se izpišejo iskalna polja, po katerih lahko iščemo zapise 

iz baze podatkov CORES. Iskalnik ne vključuje polja za dodatno omejitev 

iskanja "Omejevanje".  

Tehnika iskanja je sicer enaka tehniki iskanja po bibliografskih bazah 

podatkov. To velja za krajšanje iskalne zahteve, iskanje po več iskalnih poljih 

ter za sintakso pri ukaznem iskanju (gl. pogl. 4.1–4.3).  

Druge posebnosti iskanja v iskalniku so: 

Iskalni indeksi 

Seznam vseh iskalnih indeksov, ki se uporabljajo pri ukaznem iskanju v bazi 

podatkov CORES, je podan v dodatku G.7. 
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G.3 PREGLEDOVALNIK 

Pregledovanje zapisov iz seznama rezultatov iskanja, ki je možno v oknu 

Pregledovanje – CORES, deluje enako kot v pregledovalniku bibliografskih 

zapisov. Razlikuje se po naboru podatkov v prikazu zapisa in po številu vrst 

prikaza. Za razliko od pregledovalnika bibliografskih zapisov obstajata tukaj le 

dve vrsti prikaza (brez standardnega prikaza). 

G.3.1 Osnovni prikaz 

Osnovni prikaz omogoča pregledovanje zapisa v obliki seznama atributov. 

V osnovnem prikazu se izpišejo naslednji atributi in njihove vrednosti, če 

obstajajo: 

• ISSN 

• naslov 

• avtor – oseba 

• avtor – korporacija 

• CORES.XX-ID 

 

Zapisi iz baze podatkov CORES so povezani s tistimi zapisi iz COBIB-a, ki 

imajo enak ISSN. 

G.3.2 Prikaz v formatu MARC 

Prikaz v formatu MARC omogoča pregledovanje zapisa v obliki polj in 

podpolj formata COMARC/B (gl. priročnik COMARC/B). 

Iz sistemskega polja se izpišejo naslednji podatki: 

• identifikacijska številka zapisa ("ID") 

• lokalna številka zapisa ("LN") 

• oznaka maske 

• oznaka verzije zapisa 

• datum kreiranja zapisa in ime osebe, ki je zapis kreirala v bazi podatkov 

CORES 

• datum zadnje spremembe in ime osebe, ki je zapis spremenila v bazi 

podatkov CORES ("Updated") 

• datum zadnjega prevzema iz COBIB-a in ime osebe, ki je zapis 

prevzela ("Copied") 
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G.4 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 

Odložišče zapisov v oknu CORES deluje podobno kot odložišče zapisov v 

oknu Bibliografski zapis. Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z zapisi iz 

baze podatkov CORES, so izpuščene. 

V odložišče lahko dodamo tudi bibliografske in normativne zapise. V tem 

primeru lahko uporabimo iste metode kot v meniju Odložišče v oknu 

Bibliografski zapis in oknu Normativni zapis (CONOR) (gl. pogl. 6). 
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G.5 UREJEVALNIK ZAPISA 

Urejevalnik zapisa v oknu CORES deluje podobno kot urejevalnik zapisa v 

oknu Bibliografski zapis.  

V meniju Zapis so na voljo metode za upravljanje z zapisi iz baze podatkov 

CORES, kot so urejanje zapisa, prevzemanje zapisa, programsko preverjanje 

zapisa, začasno shranjevanje zapisa, shranjevanje zapisa kot predloge za nov 

zapis in shranjevanje zapisa. Metode, ki ne pridejo v poštev pri delu z zapisi iz 

baze CORES, so izpuščene. 

G.5.1 Upravljanje z zapisi 

V bazo podatkov CORES prevzemamo zapise iz COBIB-a. Prevzeti je možno 

le zapise za kontinuirane vire, in to le polja, ki so potrebna za osnovno 

identifikacijo vira. Metoda Zapis / Prevzemi zapis je hkrati tudi edina metoda, 

s katero je v CORES možno dodati zapise (metoda Zapis / Kreiraj zapis ni 

aktivna).  
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G.6 POSTOPKI PRI DELU Z ZAPISI IZ BAZE PODATKOV 

CORES 

V poglavju so opisani tipični postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov 

CORES.  

G.6.1 Prevzemanje zapisov 

Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za kontinuirani vir v bazi podatkov 

CORES še ni, ga moramo prevzeti iz COBIB-a. 

Izhajamo iz okna CORES. 

1. Izberemo metodo Iskanje / CORES. 

Odpre se okno Iskanje – CORES. 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v bazi podatkov 

CORES. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4 in dodatku G.2. 

Zapisa za kontinuirani vir, ki ga iščemo, ni med rezultati iskanja. 

3. Izberemo metodo Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB in 

isto iskanje ponovimo še v COBIB-u. 

4. Če pri iskanju ugotovimo, da zapisa za kontinuirani vir ni niti v bazi 

podatkov CORES niti v COBIB-u, moramo novi zapis za kontinuirani vir 

najprej vnesti v bibliografsko bazo podatkov (gl. pogl. 8.3). Nato ponovimo 

iskanje. 

Zapis za kontinuirani vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.  

5. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb 

Izberi. 

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov. 

6. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že 

naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni iz 

COBIB-a. 

 

7. Zapis ustrezno popravimo oz. dopolnimo. Možnosti za delo v urejevalniku 

so opisane v pogl. 7. 

  

Postopek  
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8. Zapis shranimo z metodo Zapis / Shrani zapis. 

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program 

na to opozori. 

Zapis, ki smo ga popravili oz. dopolnili, se shrani v bazo podatkov CORES.  

 

Opozorilo: 

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti 

popraviti.  

 

G.6.2 Popravljanje in dopolnjevanje zapisov 

Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali spreminjamo. 

 

Izhajamo iz okna CORES. 

1. Izberemo metodo Iskanje / CORES. 

Odpre se okno Iskanje – CORES. 

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v bazi CORES. 

Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4 in dodatku G.2. 

Zapis za kontinuirani vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja. 

3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.  

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje 

zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno 

zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen 

drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni zapis iz baze 

CORES. 

 

4. Sledimo korakom od 7 do 8 v dodatku G.6.1. 

  

Postopek  
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G.7 NORMATIVNA KONTROLA 

V zapisih iz baze podatkov CORES je v poljih za osebna imena vključena 

normativna kontrola. Uporablja se ista baza podatkov kot za normativno 

kontrolo pri bibliografskih zapisih. 

G.7.1 Usklajevanje zapisov iz baze podatkov 

CORES z normativnimi zapisi 

Ob vpisu identifikacijske številke normativnega zapisa v podpolje 7023 se v 

polje za osebno ime prenese normativna točka dostopa iz normativnega zapisa. 

Podatki se ob vsakem shranjevanju bibliografskega zapisa samodejno uskladijo 

s trenutnim stanjem v normativni bazi.  

Vsako noč se samodejno izvede tudi paketna posodobitev zapisov v CORES-u. 

 

Opozorilo: 

Variantne in sorodne točke dostopa iz normativnega zapisa se v bazo podatkov 

CORES ne prenašajo. 
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G.8 ISKALNI INDEKSI 

Tudi v bazi podatkov CORES so iskalni indeksi razdeljeni v osnovni indeks in 

dodatne indekse.  

G.8.1 Osnovni indeks 

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone 

ali pa s predpono KW=. 

V tabeli je prikazan seznam pripon za omejitev iskanja samo po določenih 

poljih osnovnega indeksa. 

 

Tabela G.8-1: Osnovni indeks v bazi podatkov CORES 

Pripona Pomen Iskanje Podpolja 

/AU Avtor – oseba besedno 702ab 

/CB Avtor – korporacija besedno 712ab 

/TI Naslov besedno 200ahi 
 

 

G.8.2 Dodatni indeksi 

V tabeli je seznam predpon, ki omogočajo iskanje po dodatnih indeksih. 

 

Tabela G.8-2: Dodatni indeksi v bazi podatkov CORES 

Predpona Pomen Iskanje Podpolja 

AC= Koda za vrsto avtorstva frazno 7024 

AR= Številka normativnega zapisa frazno 7023 

AS= Šifra raziskovalca frazno 7027 

AU= Avtor – oseba frazno 702ab 

CB= Avtor – korporacija frazno 712ab 

CR= Kreator zapisa frazno --- 

DM= Datum kreiranja/prevzema frazno --- 

DR= Datum zadnjega ažuriranja frazno --- 

FC= Šifra ustanove/organizacije frazno 7028, 7128 

PY= Časovni interval frazno 7020, 7120 

SP= ISSN frazno 011ec 

TI= Naslov frazno 200ahi 

ID= Identifikacijska številka zapisa frazno --- 
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G.9  PROGRAMSKE KONTROLE 

Sporočila, ki v bazi podatkov CORES opozarjajo na napake glede na osnovne 

lastnosti polj in podpolj, na druge napake, do katerih prihaja pri vnosu v 

podpolja ali na napake ob shranjevanju zapisa, so identična sporočilom, ki se 

izpišejo v bibliografski bazi podatkov in so opisana v dodatku B.1.  
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G.10 ATRIBUTI ZA PRIKAZ REZULTATOV ISKANJA 

Tabela G.10-1: Seznam atributov za prikaz rezultatov iskanja v bazi podatkov CORES 

Atribut Podatki za prikaz 

Avtor – korporacija 7120abcdefgh48 

Avtor – oseba 7020abcdf478 

CORES.XX-ID ID 

ISSN 011ec 

Naslov 200abhi 
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H IZPISI 

Segment COBISS3/Izpisi je namenjen oblikovanju in izpisovanju različnih 

izpisov na osnovi podatkov iz drugih segmentov programske opreme COBISS3 

(COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Zaloga itd.).  

V tem dodatku sta opisana postopka priprave in izpisovanja izpisov za 

katalogizacijo, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi, 

ter postopek brisanja shranjenih datotek z izpisi.  

Izvoz podatkov za nadaljnjo obdelavo in drugi izpisi, ki jih pripravljamo in 

izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi, ter priprava in izpis bibliografij in 

seznamov predmetnih oznak, so opisani v posebnih dodatkih. 
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H.1 IZPISOVANJE 

H.1.1 Priprava in izpis 

Nekatere izpise iz bibliografskih baz in normativne baze (npr. bibliografske 

zapise s pripadajočimi normativnimi zapisi, podatke v formatu MARC 21 ipd.) 

pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Segment je dosegljiv 

iz brskalnika z izbiro Izpisi / Segment Izpisi. 

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Katalogizacija in izberemo skupino, v kateri je definicija izpisa, ki ga 

želimo pripraviti.  

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki ga želimo 

pripraviti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis. 

Glede na izbrano definicijo izpisa se odpre iskalnik ali okno Vnos vhodnih 

parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov iskanje 

zapisov ali vnos vhodnih parametrov nista potrebna.  

4. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v bazi podatkov. 

Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4. 

5. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in 

kliknemo gumb Izberi. Brez označevanja izberemo vse zapise iz seznama 

rezultatov iskanja s klikom na gumb Izberi vse. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 

pripravljeni izpis na že določene ali spremenjene destinacije. Lahko pa ga 

shranimo v datoteko in ga na destinacije pošljemo kasneje (postopka sta 

opisana v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5, pogl. 

4.5.10 in pogl. 4.5.11; gl. tudi pogl. 4.5.2). 

 

H.1.2 Priprava in izpis po urniku 

Programska oprema COBISS3 omogoča shranjevanje opravil, ki se lahko 

izvedejo kasneje. Zaenkrat je za izvajanje opravil po urniku programsko 

definiran samo tip opravila Priprava izpisa, ki omogoča, da za izbrani izpis 

določimo čas, ko naj se opravilo začne izvajati. Čas aktiviranja priprave izpisa 

določimo v segmentu COBISS3/Izpisi, običajno pri obsežnejših izpisih, ki jih 

je priporočljivo pripravljati zunaj delovnega časa. Segment je dosegljiv iz 

brskalnika z izbiro Izpisi / Segment Izpisi. 

Postopek 
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1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Katalogizacija in izberemo skupino, v kateri je želena definicija izpisa.  

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, za katerega želimo 

shraniti opravilo, ki se bo izvedlo kasneje. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis po urniku. 

Glede na izbrano definicijo izpisa se odpre iskalnik ali okno Vnos vhodnih 

parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov iskanje 

zapisov ali vnos vhodnih parametrov nista potrebna. 

4. Poiščemo in izberemo zapise ali določimo vrednosti parametrov, ki se 

upoštevajo pri pripravi izpisa.  

5. Odpre se okno Urejanje opravila, v katerem definiramo novo opravilo:  

• Pri "Ime opravila" vpišemo ime, pod katerim se bo opravilo shranilo v 

seznam že shranjenih opravil. Podatek je obvezen.  

• Pri "Čas aktiviranja (dd.MM.llll UU:mm:ss)" nastavimo datum in čas, 

ko naj se opravilo izvede.  

• Če želimo, da se opravilo ponavlja periodično (npr. vsak dan, vsak 

teden, vsak mesec itd.), izberemo želeno vrednost iz spustnega seznama  

pri "Ponavljanje". 

• Podatek pri "Status" se vpiše in spreminja programsko, ko opravilo 

shranimo.  

• Pri "Tip opravila" je že izbran tip opravila Priprava izpisa. 

6. Kliknemo gumb V redu.  

 

Po shranjevanju novega opravila se izpiše sporočilo o uspešni registraciji 

priprave izpisa po urniku, opravilo pa dobi status kreirano. Ko se opravilo 

izvede, se njegov status spremeni v končano. Shranjeno opravilo lahko uredimo 

ali zbrišemo (postopek urejanja opravil je opisan v priročniku Osnovna 

navodila COBISS3; gl. pogl. 4.8). 

 

Opozorilo: 

Opravila, ki se periodično ponavljajo (npr. vsak teden, vsak mesec …), imajo 

vedno status kreirano (nikoli ne dobijo statusa končano).    

 

Ko je izpis pripravljen, se na e-naslov knjižničarja, ki je definiral opravilo, 

pošlje obvestilo o opravilu. Prav tako se na ta e-naslov pošlje obvestilo tudi v 

primeru, če se izpis ni pripravil, ker ni bilo pogojev za pripravo izpisa ali ker je 

pri pripravi izpisa prišlo do napake.  

Če je bil izpis uspešno pripravljen, lahko po prejemu obvestila o opravilu 

poiščemo shranjeno datoteko z izpisom (gl. dodatek H.1.3) in izpis pošljemo na 

destinacije. 

Postopek 
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H.1.3 Iskanje shranjenih datotek z izpisi 

Shranjeno datoteko poiščemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Segment je 

dosegljiv iz brskalnika z izbiro Izpisi / Segment Izpisi. 

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Katalogizacija in izberemo skupino, v kateri je želena definicija izpisa.  

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine. 

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki smo ga pripravili 

in shranili kot XML-datoteko v vnaprej definirani mapi in ga želimo 

natisniti ali poslati po e-pošti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise. 

Odpre se okno Izbira datoteke, v katerem so mape s shranjenimi izpisi. Pri 

"Izberi mapo" se izpiše ime mape, v kateri so shranjene datoteke z izpisi, ki 

smo jih pripravili na osnovi izbrane definicije.  

4. V izbrani mapi označimo želeno datoteko s pripravljenim izpisom. Njeno 

ime se prenese v vnosno polje k "Ime datoteke".  

5. Kliknemo gumb Odpri.  

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 

pripravljeni izpis na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je 

opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5). 

 

H.1.4 Brisanje shranjenih datotek z izpisi 

Datoteke, ki jih želimo izbrisati, poiščemo v segmentu COBISS3/Izpisi. 

Segment je dosegljiv iz brskalnika z izbiro Izpisi / Segment Izpisi. 

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemske definicije 

/ Katalogizacija in izberemo skupino, v kateri je želena definicija izpisa.  

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki smo ga pripravili 

in shranili kot XML-datoteko v vnaprej definirani mapi in ga želimo 

izbrisati.  

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Izbriši pripravljene izpise.  

Odpre se okno Izbira datoteke, v katerem so mape s shranjenimi izpisi. Pri 

"Izberi mapo" se izpiše ime mape, v kateri so shranjene datoteke z izpisi, ki 

smo jih pripravili na osnovi izbrane definicije.  

4. V izbrani mapi označimo želeno datoteko s pripravljenim izpisom. Njeno 

ime se prenese v vnosno polje k "Ime datoteke".  

Če označimo več datotek hkrati, se v vnosno polje k "Ime datoteke" 

prenesejo imena vseh označenih datotek s pripravljenimi izpisi. 

Postopek 

Postopek 
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5. Kliknemo gumb Zbriši.  

Program zahteva, da brisanje datoteke potrdimo. 

6. Kliknemo gumb Da. 
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I SEZNAMI 

V dodatku so opisani seznami, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu 

COBISS3/Izpisi. 

Vsak seznam ima svojo oznako in ime. Oznaka izpisa je sestavljena iz oznake 

segmenta (KAT), oznake, da spada izpis v skupino seznamov (SEZ), in 

zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z 

znakom "-". Ime pojasnjuje namen izpisa. 
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I.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Katalogizacija / 

Seznami: 

• KAT-SEZ-01: COMARC – bibliografski zapisi  

• KAT-SEZ-02: COMARC – normativni zapisi 

• KAT-SEZ-03: COMARC – bibliografski zapisi z normativnimi 
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I.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

I.2.1 Seznama KAT-SEZ-01 in KAT-SEZ-03 

Podatke za pripravo seznamov KAT-SEZ-01 in KAT-SEZ-03 poiščemo in 

izberemo v iskalniku razreda Bibliografski zapis. 

I.2.2 Seznam KAT-SEZ-02 

Podatke za pripravo seznama KAT-SEZ-02 poiščemo in izberemo v iskalniku 

razreda Normativni zapis (CONOR). 
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I.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

I.3.1 KAT-SEZ-01: COMARC – bibliografski 

zapisi 

V seznamu KAT-SEZ-01 se izpišejo bibliografski zapisi v formatu COMARC. 

I.3.2 KAT-SEZ-02: COMARC – normativni 

zapisi  

V seznamu KAT-SEZ-02 se izpišejo normativni zapisi v formatu COMARC. 

I.3.3 KAT-SEZ-03: COMARC – bibliografski 

zapisi z normativnimi 

V seznamu KAT-SEZ-03 se izpišejo bibliografski zapisi s povezanimi 

normativnimi zapisi v formatu COMARC. 
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I.4 PRIMERI IZPISOV 

V nadaljevanju so vključeni vzorčni primeri nekaterih izpisov seznamov. 

1. KAT-SEZ-01: COMARC – bibliografski zapisi 

2. KAT-SEZ-03: COMARC – bibliografski zapisi z normativnimi 
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1. KAT-SEZ-01: COMARC – bibliografski zapisi 
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2. KAT-SEZ-03: COMARC – bibliografski zapisi 

z normativnimi 
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J PODATKI ZA NADALJNJO OBDELAVO 

V dodatku je opisano, kako izvozimo podatke za nadaljnjo obdelavo. 

Vsak izvoz ima svojo oznako in ime. Oznaka izpisa je sestavljena iz oznake 

segmenta (KAT), oznake, da spada izpis v skupino izvozov (IZV), in 

zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z 

znakom "-". Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa. 
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J.1  SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Katalogizacija / 

Podatki za nadaljnjo obdelavo: 

• KAT-IZV-01: Podatki v formatu MARC 21 

• KAT-IZV-02: Podatki v formatu Dublin Core 
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J.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

J.2.1 Izvoza KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02 

Podatke za pripravo izvozov KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02 poiščemo in 

izberemo v iskalniku razreda Bibliografski zapis. 

 

Opozorilo: 

Izvoza KAT-IZV-01 in KAT-IZV-02 sta namenjena izvozu do največ 2.000 

zapisov, medtem ko so izvozi iz brskalnika (iz razreda Bibliografski zapis) 

namenjeni večjemu številu zapisov. 
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J.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

J.3.1 KAT-IZV-01: Podatki v formatu  

MARC 21 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov v formatu MARC 21,1 ki je namenjen 

shranjevanju in izmenjavi bibliografskih zapisov in sorodnih informacij v 

strojno čitljivi obliki. 

Format MARC 21 pri strukturi zapisa sledi standardu ISO 2709:2008 – 

Information and documentation – Format for information exchange. 

J.3.2 KAT-IZV-02: Podatki v formatu Dublin 

Core 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov v formatu Dublin Core,2 ki se uporablja 

za potrebe izgradnje elektronskih knjižnic. 

Format Dublin Core je definiran s standardom ISO 15836:2009 – Information 

and documentation – The Dublin Core. 

 

 

 
1 http://www.loc.gov/marc/marc.html 
2 http://dublincore.org/ 
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K BIBLIOGRAFIJE IN SEZNAMI 

PREDMETNIH OZNAK 

V dodatku je opisan postopek priprave in izpisovanja bibliografij in seznamov 

predmetnih oznak.  
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K.1 IZPISOVANJE 

K.1.1 Priprava in izpis 

Bibliografije in sezname predmetnih oznak pripravljamo in izpisujemo iz 

brskalnika z izbiro Izpisi / Bibliografije. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografije, predmetne oznake … 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Vrste izpisov / Bibliografije 

in izberemo skupino, v kateri je definicija izpisa, ki ga želimo pripraviti. 

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij izpisov označimo definicijo izpisa, ki ga želimo 

pripraviti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis. 

Odpre se okno Parametri izpisa. 

 

Slika K.1-1: Primer okna Parametri izpisa 

Postopek 
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4. V oknu Parametri izpisa izberemo pri "Vir" lokalno ali vzajemno bazo 

podatkov in določimo vrednost parametra "Ukazno iskanje" tako, da 

vpišemo iskalno zahtevo za izbor gradiva in kliknemo gumb Poišči. Če 

"Vir" ni prvi parameter izpisa, nadaljujemo s korakom 6. 

Če rezultatov iskanja ni ali pa iskalna zahteva ni ustrezna, s klikom na 

gumb Novo iskanje izpraznimo iskalno polje pri "Ukazno iskanje" in 

vpišemo novi ali dopolnjeni iskalni niz. 

5. Po zaključenem iskanju vpišemo pri "Zadetki" obseg enot, ki naj jih 

vsebuje bibliografija. 

6. Določimo vrednosti še drugih parametrov za izpis bibliografije. Posamezni 

parametri so opisani v priročniku COBISS2/Izpisi, pogl. 5. 

Pri "Format bibliografske enote" lahko iz spustnega seznama izberemo tudi 

format, ki smo ga definirali in poimenovali sami, gl. dodatek L.1. 

Pri "E-pošta" je vpisan elektronski naslov glede na uporabniško ime. 

7. Kliknemo gumb V redu. 

Če je polje pri "E-pošta" prazno, se bibliografija odpre v spletnem 

brskalniku glede na izbrani format izpisa. Možnost imamo, da shranimo 

datoteko na lokalni računalnik. 

Če polje pri "E-pošta" ni prazno, prejmemo datoteko kot priponko na 

elektronski naslov. 

 

Opozorilo: 

Priprava bibliografije z veliko enotami lahko traja dalj časa. 

 

Po enakem postopku pripravljamo tudi izpise za sezname predmetnih oznak, le 

da v podoknu Skupine definicij odpremo mapo Vrste izpisov in izberemo 

skupino Predmetne oznake. 

K.1.2 Iskanje shranjenih datotek z izpisi 

Shranjeno datoteko poiščemo v brskalniku z izbiro Izpisi / Bibliografije. 

 

Izhajamo iz okna Bibliografije, predmetne oznake … 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Vrste izpisov / Bibliografije 

in izberemo skupino, v kateri je želena definicija izpisa.  

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij izpisov označimo ustrezno definicijo izpisa. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Razišči pripravljene izpise.  

Odpre se okno BIBXXX. 

  

Možnosti ...  

Postopek 
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Slika K.1-2: Primer okna BIB001 

  

4. Izberemo ustrezno datoteko.  

5. Kliknemo gumb Odpri.  

Glede na format datoteke se bibliografija odpre v spletnem brskalniku. 

Možnost imamo, da shranimo datoteko na lokalni računalnik, kjer jo 

odpremo z ustreznim programom. 

6. Po potrebi lahko izbrano datoteko tudi preimenujemo, pri čemer je oznaka 

izbrane definicije na začetku imena nespremenljiv podatek. 

7. Izbrano datoteko lahko tudi izbrišemo iz seznama shranjenih izpisov. 

Označimo in izbrišemo lahko tudi več datotek hkrati. 

 

Opozorilo: 

V seznamu pripravljenih izpisov se avtomatsko pobrišejo vsi izpisi, ki so 

starejši od 7 dni, razen 100 nazadnje kreiranih izpisov ali največ 400 

preimenovanih izpisov. 

 

Po enakem postopku poiščemo tudi datoteke s seznami predmetnih oznak, le da 

v podoknu Skupine definicij odpremo mapo Vrste izpisov in izberemo 

skupino Predmetne oznake. 

 

Možnosti ...  
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L UPORABNIŠKI FORMATI ZA 

BIBLIOGRAFIJE  

V dodatku je opisan postopek priprave uporabniško definiranih formatov, ki jih 

lahko uporabimo pri izpisu bibliografij.  
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L.1 PRIPRAVA UPORABNIŠKIH FORMATOV  

V brskalniku lahko definiramo formate z različnimi nabori bibliografskih in 

drugih podatkov, ki jih lahko uporabimo v bibliografijah. 

 

1. V brskalniku izberemo metodo Izpisi / Uporabniški formati za 

bibliografije. 

Odpre se okno Urejanje uporabniških formatov s seznamom formatov, ki 

smo jih predhodno definirali. Na začetku je seznam prazen. 

 

 

Slika L.1-1: Okno Urejanje uporabniških formatov 

 

2. Dodamo nov uporabniški format ali obstoječi format spremenimo (gl. pogl. 

L.1.1) ali zbrišemo (gl. pogl. L.1.2). 

3. Kliknemo gumb Zapri. 

 

Nasvet: 

Če želimo definiran format uporabiti v bibliografijah, kliknemo gumb 

Bibliografije, ki odpre okno Bibliografije, predmetne  

oznake … V oknu Parametri izpisa nato pri "Format bibliografske enote" 

izberemo format, ki smo ga definirali sami. 

 

Opozorilo: 

Definirani formati niso vezani na uporabniško ime, zato jih lahko uporabljajo 

vsi katalogizatorji posamezne knjižnice. 

  

  

Postopek  
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L.1.1 Dodajanje in spreminjanje uporabniških 

formatov 

Seznam uporabniških formatov, ki smo jih definirali, lahko dopolnimo z novim 

formatom ali pa že definirani format spremenimo. 

 

Izhajamo iz okna Urejanje uporabniških formatov. 

1. Za dodajanje novega uporabniškega formata kliknemo gumb Dodaj. 

Odpre se okno Dodaj uporabniški format, v katerem pri "Ime 

uporabniškega formata" vpišemo ime formata.  

2. Za spreminjanje že definiranega formata, ki smo ga označili v seznamu, 

kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Uporabniški formati. 

 

Slika L.1-2: Okno Uporabniški formati 

 

3. Določimo elemente za uporabniški format. 

Če želimo element dodati med elemente za prikaz, ga označimo v seznamu 

"Vsi elementi " in kliknemo gumb Dodaj. Elementi, ki vsebujejo 

podelemente, so označeni s puščico. Dodamo lahko samostojne elemente 

(ikona ) ali podelemente (ikona ), pri čemer lahko označimo vsak 

element posebej ali pa (z uporabo tipke <Ctrl>) več elementov naenkrat.  

 

 

Postopek 
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Opozorilo: 

Če izberemo več podelementov znotraj istega območja oz. skupine, se v 

izpisu bibliografij podatki podvojijo.  

 

Če želimo element odstraniti iz seznama "Izbrani elementi", ga označimo 

in kliknemo gumb Odstrani.  

4. Kliknemo gumb Shrani. 

V oknu Shrani uporabniški format potrdimo ime s klikom na gumb V 

redu ali pa ime spremenimo. 

5. Kliknemo gumb Zapri. 

 

Nasvet: 

Če želimo obstoječ format nekoliko spremeniti in shraniti pod novim 

imenom, kliknemo gumb Shrani kot. 

Če želimo preveriti, iz katerih podpolj posameznih elementov formata se 

lahko izpisujejo podatki v bibliografijah, kliknemo ikono . Seznam je 

podan tudi v dodatku L.2. 

 

L.1.2 Brisanje uporabniških formatov 

Uporabniške formate brišemo v oknu Urejanje uporabniških formatov. 

 

1. V seznamu "Uporabniški formati" izberemo format. Pri tem se vrstica v 

seznamu obarva. 

2. Kliknemo gumb Zbriši. 

Program zahteva, da brisanje formata potrdimo. 

3. Kliknemo gumb V redu, nato pa še gumb Zapri. 

 

  

Postopek  
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L.2 ELEMENTI UPORABNIŠKIH FORMATOV 

Tabela L.2-1: Seznam elementov in podatkov za prikaz v bibliografijah 

Elementi  Podatki za prikaz 

Signatura  

Signatura (vse) 996d(lifnsua5xd) 

Signatura (prva) 996d(lifnsua5xd) – samo prvo polje 996 

Značnica  

Značnica z izpisanim naslovom 700abcdf, 710abcdefgh, 503aj, 532a 

Značnica brez izpisanega naslova 700abcdf, 710abcdefgh, 503aj 

Značnica v latinici1 700abcdf, 710abcdefgh, 503aj, 532a 

Značnica v cirilici1 700abcdf, 710abcdefgh, 503aj, 532a 

Območje naslova in navedbe odgovornosti  

Naslov (celotno območje) 200abcdefghijk 

Naslovi in prvi podatek o odgovornosti 200abcf 

Skupni naslov, podrejeni naslov in prvi 

podatek o odgovornosti 

200abhif 

Stvarni naslov, dodatek k naslovu in prvi 

podatek o odgovornosti 

200abef 

Stvarni naslov in prvi podatek o 

odgovornosti 

200abf 

Stvarni naslov 200a 

Območje izdaje  

Izdaja (celotno območje) 205abdfg 

Navedba izdaje 205a 

Matematični podatki (kartografsko gradivo) 206a 

Navedba glasbenega formata (muzikalije) 208ad 

Značilnosti elektronskega vira 230a 

Številčenje (serijske publikacije) 207a 

Območje založništva, produkcije, 

distribucije itd. 

 

Založništvo (celotno območje) 210acdefgh 

Kraj izida, ime založnika, leto (prvi 

podatek) 

210acd 

Kraj izida, leto (prvi podatek) 210ad 

Leto izida 210d 

Območje fizičnega opisa  

Fizični opis (celotno območje) 215acde, 215gihka, 215pqrso 

Obseg in druge fizične podrobnosti 215ac 

Obseg 215a 

Območje knjižne zbirke  

Zbirka (celotno območje) 225adefhivx 

Zbirka (prva) 225adefhivx – samo prvo polje 225 

Stvarni naslov, podatek o odgovornosti, 

ISSN, številčenje 

225afxv 

 
1 Na voljo le v sistemih, ki vnašajo vzporedne oblike imen v latinici in cirilici.  
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Elementi  Podatki za prikaz 

Stvarni naslov in številčenje 225ax 

Opombe pri člankih 337a, 856guzq3,300a, 320a, 324a, 3270a, 

328a, 301a, 334a, 338abcdefg 

Območje opomb  

Opombe (celotno območje) 3XX, 4XX, 856, 251 

Opombe (brez vsebine in bibliografskih 

povezav) 

337a, 856guzq3, 326ab, 321ax, 520aehi, 

300a, 304a, 305a, 336a, 306a, 314a, 320a, 

322a, 323a, 324a, 325a251abc, 3270a, 328a, 

311a, 333a, 301a, 334a, 338abcdefg, 316a50, 

317a50 

Opombe (osnovne) 337a, 856guzq3, 326ab, 321ax, 520aehi, 

300a, 320a, 328a 

URL (dostop) 856guzq3 

Povzetek 330a 

Dodana, prikrita dela  

Adligati 481, 482 

Priloge 421 – vgradno polje 

Identifikacija matične enote 011a ali 4641 

Matična enota pri člankih (celotno 

območje) 

215gihka, 215pqrso 

Članek (prvi nivo številčenja in obseg) 215aghik 

Vsebina 3270a 

Območje identifikatorjev in pogoji 

dostopnosti 

 

Identifikatorji (celotno območje) 022b, 011ed, 530ab, 010abdz, 0122a50, 

013abdz, 016abz, 071ab, 0172abd 

Standardna številka 022b, 011e, 530ab, 010ab, 0122a, 013ab, 

016ab, 071ab, 0172ab 

Sledišče - podatki za pomožne vpise 51X, 701, 702, 711 

Sledišče - kazalke 90X glej 70X 
91X glej 71X 

Sledišče - predmetne oznake 60X in 610a 

UDK  

UDK (celotno območje) 675a ali c (če a ne obstaja), 6862a 

UDK (prvi) 675a ali c (če a ne obstaja) 

COBISS.SI-ID  

Inventarna številka 996d(li), 996f, 996d(x) 

Zaloga (serijske publikacije) 998k 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 20.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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